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Foi na década de 80 que a sociedade brasileira conseguiu legitimar a saúde como direito de todos e dever 
do Estado, por meio da Carta Magna de 1988, que trouxe em seu contexto a participação da comunidade como 
diretriz organizativa do Sistema Único de Saúde. As Leis nº 8.080/1990 e 8.142/1990, por sua vez, regulamentaram 
a participação da comunidade através dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde em todos os entes 
governamentais.

APRESENTAÇÃO
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A 10ª Conferência Nacional de Saúde, realizada no ano de 1996, deliberou pela criação de ouvidorias do 
SUS em todos os níveis de gestão. Nesse mesmo ano, é importante considerar que a gênese do Departamento de 
Ouvidoria do SUS se deu como consequência de uma estratégia de enfrentamento da pandemia da AIDS, qual seja: 
um número de telefone gratuito (0800-612437) colocado à disposição da sociedade para informá-la sobre a AIDS 
e as Doenças Sexualmente Transmissíveis-DST, denominado Pergunte AIDS.

Como resultado do grande volume de ligações recebidas, em 1997, iniciou-se um processo de expansão e de 
transformação do então “Pergunte AIDS” em Disque Saúde, como um serviço do Ministério da Saúde, ampliando seu 
elenco de informações, englobando outras doenças, além das DST’s e AIDS, ações e políticas de saúde, conselhos 
de saúde, transplantes de órgãos dentre outros, além de registrar denúncias, reclamações e sugestões ao Ministério 
da Saúde.

Essa experiência acumulada possibilitou a parceria com diversas áreas e a criação de outros serviços de 
atendimento ao cidadão: Disque Pare de Fumar (0800-7037033), Disque Saúde da Mulher (0800-6440803), Disque 
Denúncia de Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes (0800-990500) e Disque Medicamentos 
(0800-6440644). Em abril de 2002, por meio do Decreto nº. 4.194, foi criado o Centro Nacional de Promoção da 
Qualidade e Proteção aos Usuários do SUS, onde foram agregados todos os serviços de contato com os cidadãos 
que existiam no Ministério da Saúde.

Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa-SGEP/MS

Em 2003, o governo federal ampliou a participação da comunidade e a valorização dos movimentos sociais 
com o estímulo à realização das conferências de saúde e incentivo à criação de canais de escuta dos cidadãos 
deste país. Nesse mesmo ano, no intuito de consolidar o controle social e a gestão participativa, a 12ª Conferência 
Nacional de Saúde deliberou pela definição e implementação da política nacional de ouvidorias do SUS para as 
três esferas de governo.

Nesse contexto o Ministério da Saúde instituiu a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa – SGEP para 
integrar e estimular práticas que ampliassem o acesso dos usuários do SUS ao processo de avaliação das políticas 
públicas de saúde e, vinculado a SGEP, o Departamento de Ouvidoria Geral do SUS, como exemplo concreto de 
participação da comunidade e de democratização das informações em saúde, e, consequentemente, da gestão do 
SUS.

O número 0800-611997 foi substituído pelo tridígito 136 de forma a facilitar o acesso dos usuários do SUS a 
um espaço de solicitação de informações sobre as ações e serviços de saúde, de registro de sua sugestão, elogio, 
reclamação e denúncia, com resposta ágil e resolutiva, visando a melhoria do atendimento prestado.

Em 2011, com vistas à definição da prática de Ouvidoria Ativa, o conceito de ouvidoria sofreu uma mudança em 
seu paradigma. Nesse novo contexto, a Ouvidoria do SUS passou também a buscar o usuário do SUS a fim de 
que avaliasse os serviços ofertados, subsidiando, dessa forma, a implementação das políticas públicas de saúde.

A Ouvidoria Itinerante, uma estratégia de ouvidoria ativa, tem sido um canal transformador de estímulo à 
participação social, disseminação de informações em saúde, conscientização popular, constituindo-se em instrumento 
garantidor da democratização e da ampliação dos direitos do cidadão.

Em 2012, o Departamento de Ouvidoria Geral do SUS passou a utilizar outros instrumentos de Ouvidoria Ativa: 
a realização de pesquisas, como a da Rede Cegonha; a coordenação do Serviço de Informação ao Cidadão - SIC, 
de acordo com a Lei de Acesso à Informação; e o envio de cartas aos usuários do SUS (Sistema CartaSUS) para o 
controle e aferição da qualidade da assistência prestada pelos serviços do SUS.

O DOGES, responsável por formular e coordenar a Política de Ouvidoria para o SUS, possibilitou a criação de 
diversos espaços de escuta e participação popular (Ouvidorias do SUS) nos estados, no Distrito Federal, nas capitais 
e em vários municípios do país.
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Prêmio Cecília Donnangelo de Ouvidoria SUS

No intuito de reconhecer e premiar as iniciativas bem sucedidas dessas Ouvidorias do SUS, o Ministério da 
Saúde, por meio da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP) e do Departamento de Ouvidoria Geral 
do SUS (DOGES), com o apoio do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), promoveram a Primeira Edição do Prêmio Cecília Donnangelo 
de Ouvidoria SUS, permitindo que as experiências bem sucedidas em Ouvidorias do SUS sejam conhecidas e 
desenvolvidas por todos os serviços de Ouvidoria do país, contribuindo diretamente na implementação da Política 
Nacional de Gestão Estratégica e Participativa.

O Prêmio foi organizado em duas categorias:

1ª - Narrativas e relatos: constituem depoimentos organizados de acontecimentos reais, nos quais têm destaque 
os fatos, expondo acontecimentos significativos, suas repercussões e os aprendizados desenvolvidos a partir de 
então; constituídos por produções escritas ou orais registradas em áudio ou vídeo;

2ª - Pesquisas e sistematizações: são textos científicos desenvolvidos por atores dos serviços de ouvidorias do 
SUS, de entidades sociais e populares, de universidades e centros de ensino, visando à socialização de descobertas, 
questionamentos e metodologias. Na categoria, poderão ser apresentados artigos, teses e dissertações.

A coordenação do Prêmio foi realizada por um Comitê Executivo composto por representantes da Secretaria 
de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, representantes do Departamento de Ouvidoria 
Geral do SUS (DOGES), representantes do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS), 
representantes do Departamento de Apoio à Gestão Participativa (DAGEP), representante do Conselho Nacional 
de Saúde, representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e representante de Movimentos 
Sociais que atua na área da saúde.

Os trabalhos foram avaliados por profissionais de reconhecida experiência em Ouvidorias Públicas e/ou Saúde 
Pública, representantes de Conselhos de Saúde e representantes de Movimentos Sociais.

Maria Cecília Ferro Donnangelo

O Prêmio Cecília Donnangelo de Ouvidoria SUS homenageia Maria Cecília Ferro Donnangelo, uma das pioneiras 
na construção de um pensamento social em saúde, que mesmo tendo obtido o diploma de Licenciatura em 
Educação em 1962, desenvolveu desde o início de sua formação universitária, interesse pela área de Ciências Sociais 
e contribuiu decisivamente para a construção das ferramentas que permitiram a estruturação da Saúde Coletiva.

Foi em 1964 que Cecília Donnangelo realizou a sua primeira atividade na área médica, quando aceitou o convite 
para proferir palestras na Cadeira de Medicina Legal e Social da Faculdade de Medicina da USP, que manifestou 
interesse pela implantação de um programa de ciências sociais para o curso de graduação em Medicina. Assim, 
a partir da segunda metade dos anos 1960, inicia-se uma carreira que em menos de uma década iria produzir 
trabalhos que se tornariam clássicos das ciências sociais em saúde.

Maria Cecília Ferro Donnangelo morreu em 1983, aos 43 anos, porém, suas obras e pesquisas colaboraram 
com iniciativas inovadoras e são até hoje referências nacional e internacional, por trazerem, de maneira profunda 
e decisiva, polos de reflexão sobre a profissão médica, sua inserção no mercado e seus dilemas frente às políticas 
públicas. Dentre suas publicações, destacam-se dois livros, “Medicina e sociedade” e “Saúde e sociedade”.

8
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OUVIDORIA E URNAS DE SUGESTÃO: 

EXPERIÊNCIA DE APROXIMAÇÃO COM USUÁRIOS PARA A 
MELHORIA DA GESTÃO DO SUS EM MARACANAÚ/CE

Autor: Edna Maria Martiniano
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INTRODUÇÃO

A Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS – ParticipaSUS concebe a Ouvidoria como uma 
das formas de fortalecer a gestão estratégica e participativa no âmbito do Sistema Único de Saúde, contemplando 
ainda o Controle Social no SUS, o Monitoramento e Avaliação da gestão e a Auditoria do SUS. Portanto, as 
Ouvidorias são instrumentos de participação e ferramentas estratégicas de promoção da cidadania em saúde que 
subsidiam as tomadas de decisão. (BRASIL, 2009, p. 10).

A participação se constitui em direito garantido no texto constitucional, compondo uma das principais diretrizes 
do nosso Sistema de Saúde. A Lei nº 8.142/1990 inseriu a participação popular na gestão, no controle e na 
fiscalização dos serviços de saúde. Podemos dizer que a participação é “a alma do SUS na promoção da saúde” 
(SOUZA, 2007, p. 27), pois a construção da cidadania passa, necessariamente, pela participação. Ela é, portanto, 
condição para a cidadania em saúde. Segundo o COAP – Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, a 
gestão deve ser centrada no cidadão e sua satisfação deve ser compromisso de todos, partindo de estratégias que 
incorporem a escuta e as opiniões dos cidadãos como ferramenta de melhoria dos serviços.

A Ouvidoria do SUS de Maracanaú atua na perspectiva da participação social visando a melhoria dos serviços 
de saúde. Acreditamos que esse objetivo tem mais chance de ser alcançado se a Ouvidoria estiver mais próxima 
do cidadão e da gestão do serviço. Essa aproximação se dá, entre outras ações, através da Urna de Sugestão 
e do processo de análise das manifestações contidas nela. A Urna é um importante instrumento de acesso e 
participação do usuário na gestão, por meio da Ouvidoria, pois está ao alcance de todos, possibilitando o exercício 
da cidadania em saúde. 

Aos cidadãos usuários do SUS de Maracanaú são disponibilizados diversos meios de contato com a Ouvidoria, 
sendo a Urna de Sugestão o mais utilizado, responsável por 78% das manifestações no período de análise deste 
trabalho, que tem como objetivo avaliar a contribuição estratégica da Urna de Sugestão da Ouvidoria do SUS de 
Maracanaú para a consolidação da participação popular e o aprimoramento das políticas públicas.

DESENVOLVIMENTO

A Ouvidoria do SUS de Maracanaú funciona na sede da Secretaria Municipal da Saúde, está vinculada diretamente 
ao Secretário e dispõe de estrutura visando a escuta dos usuários e execução das funções de ouvidoria1. Disponibiliza 
diversos meios de acesso: Presencial, Fone, Fax, E-mail, Carta e Urnas de Sugestão instaladas nas Unidades Básicas 
de Saúde da Família. Além desses meios, são registradas manifestações provenientes do Departamento de Ouvidoria 
Geral do SUS – Doges/MS, por meio do Sistema OuvidorSUS.

O universo da presente pesquisa é formado pelas manifestações recebidas pela Ouvidoria através das Urnas 
de Sugestão ao longo de 10 meses (agosto/2012 a maio/2013). Esse recorte deve-se ao fato de que a partir da 
parceria firmada entre a Ouvidoria e a Coordenação da Atenção à Saúde de Maracanaú, as Unidades Básicas de 
Saúde da Família2 passaram a contar com as Urnas de Sugestão por conta do Programa de Melhoria da Qualidade 
da Atenção Básica em Saúde – PMAQ, como uma das formas de conhecer e valorizar a opinião dos usuários na 
avaliação dos serviços de saúde e melhoria do Sistema.

Os Formulários de Pesquisa são o principal instrumento de coleta dos dados, a partir dos quais foi possível conhecer 
os tipos mais comuns de manifestações e as queixas principais, identificando assim as principais necessidades de 
saúde da população. Os formulários contêm perguntas sobre a satisfação do atendimento, avaliação dos serviços 
prestados nas Unidades de Saúde e espaço para críticas e sugestões, sendo este último o objetivo principal de 
nossa análise.
1 A Ouvidoria da Saúde de Maracanaú fez adesão ao nível I do Sistema Informatizado OuvidorSUS e, atualmente, encontra-se em fase de 
produção. Com equipamentos de informática e mobiliário cedidos por outros setores, a Ouvidoria foi contemplada com o “Kit Ouvidoria”, 
fornecido pelo Departamento de Ouvidoria Geral do SUS – Doges/MS, aguardando recebimento.
2 24 Unidades de Saúde dispõem de Urnas de Sugestão, sendo que novas urnas estão sendo confeccionadas para que as 30 UBASF’s 
disponham desse instrumento.
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Conforme pactuado em reunião da Ouvidoria com a Coordenação de Atenção à Saúde da Secretaria da Saúde 
de Maracanaú, as Urnas são abertas pela Ouvidoria e equipe da Avisa3, composta pela Gerente, Coordenador de 
cada Unidade de Saúde, Assistente Social e um representante dos profissionais de cada Unidade4.

A sistemática de coleta e análise das manifestações se dá da seguinte forma: em dia e horário previamente 
agendado, a Ouvidora se desloca da Secretaria da Saúde e vai até uma Unidade de Saúde da Família por Avisa, 
onde é feita a abertura das Urnas daquela Avisa, uma por vez. Após lidas e discutidas pela equipe presente, as 
manifestações são transcritas pela Ouvidoria, pela Gerente da Avisa e pelo Coordenador Administrativo de cada 
Unidade, ficando o instrumento, em forma de relatório, com cada um dos citados. Conforme pactuado, a Gerente e 
o Coordenador se encarregam de repassar o resultado da pesquisa nas reuniões de cada Unidade de Saúde, bem 
como os encaminhamentos necessários à resolução das questões apresentadas pelos usuários.

Quando os usuários se identificam, a Ouvidoria liga para agradecer pela participação na avaliação dos serviços 
e a equipe faz a visita à residência do usuário para informá-lo que sua manifestação está sendo analisada, que 
será atendida ou que não poderá ser atendida, justificando a decisão. A Ouvidoria acompanha o andamento das 
demandas, cobra a resolução ou a justificativa pelo não atendimento e em seguida faz o contato com os usuários. 
Em geral, o usuário não acredita que a sua sugestão será de fato “ouvida”, mas quando recebe o retorno se sente 
respeitado e ouvido como cidadão.

Após todo esse processo, a Ouvidoria elabora Relatório com informações sobre as manifestações colhidas e 
encaminha ao Secretário, ao Conselho Municipal da Saúde e às Gerentes de Avisa.

Destacamos a parceria estabelecida entre a Ouvidoria e a Coordenadoria de Atenção à Saúde, Gerentes de 
Avisa, Coordenadores das Unidades Básicas de Saúde da Família e o NASF – Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde 
da Família. Em conjunto, vislumbramos que as Urnas de Sugestão, além de facilitar a comunicação com os usuários 
e promover a aproximação da gestão com os mesmos, amplia a parceria entre as áreas técnicas da SMS e a 
Ouvidoria. O permanente contato da Ouvidoria com os usuários e a gestão revela que:

O cotidiano das ouvidorias encerra uma atitude de cuidado e suas práticas ultrapassam 
a ação da mera escuta para assumir uma configuração apontada para o encontro entre 
indivíduos e entre esses e seus espaços na sociedade, com suporte no diálogo, no afeto 
e no compartilhamento de responsabilidades (BRASIL, 2010, p. 5).

No período de análise, foram registradas na Ouvidoria de Maracanaú 1.973 manifestações, sendo o maior 
número proveniente das Urnas de Sugestões, ou seja, 1.535, correspondendo a 78% dos registros. As demais 
manifestações vieram por outros canais: Presencial: 231; Ligação telefônica: 186 e Outros: 21.

Esclarecemos que o formulário disponibilizado à população é dividido em três partes. Na primeira é solicitada 
sua opinião sobre o atendimento em geral (satisfatório ou insatisfatório). Do total de 1.927 registros, 738 avaliaram 
como satisfatório, 349 como insatisfatório e 840 deixaram em branco ou anularam (marcaram as duas opções). 
Dessa forma, 68% disse que o atendimento recebido na Unidade de Saúde da Família foi satisfatório. Na sequência, 
é solicitado ao usuário que avalie os serviços: recepção/marcação; consultas médicas; consultas de enfermagem; 
odontologia; vacina; ambulatório; farmácia e limpeza da unidade. Na terceira parte, o espaço é livre para críticas 
e sugestões.

Do total das manifestações analisadas (1.535), 707 foram sugestões, 389 reclamações, 343 elogios, 94 solicitações 
e 2 denúncias. Percebemos que o maior número de manifestações refere-se a sugestões (46%), demonstrando o 
interesse da população usuária em contribuir para a melhoria da gestão da saúde em nosso município. Destacamos 
também a quantidade de elogios que foi registrada, ou seja, 24% do total, evidenciando o reconhecimento da 
população pelo serviço prestado e pela atuação dos profissionais de saúde no desempenho de suas atividades 
como funcionários públicos.

3 Maracanaú foi dividido organizacionalmente em 6 Áreas de Vigilância à Saúde – Avisa, criadas pela Lei Municipal nº 561/97. Cada Avisa 
possui em média 35.000 habitantes e se constituem em espaços territoriais com características geográficas, demográficas, epidemiológicas 
e de gestão sanitária descentralizada.
4 Esse representante muda a cada coleta, ou seja, há uma rotatividade, oportunizando a participação de todos. É escolhido pelos próprios 
funcionários da Unidade que, sensibilizado quanto à importância do papel da Ouvidoria e dos usuários nesse processo, assume o 
compromisso ético quanto ao respeito ao direito de opinião, confidencialidade, tolerância, flexibilidade, envolvimento e afetividade. Fruto de 
uma parceria com o Conselho Municipal da Saúde, encontra-se em avaliação a participação de um membro do Conselho Local de Saúde 
na abertura das Urnas de Sugestão, ampliando assim a corresponsabilidade, a cooperação e a solidariedade dos envolvidos.
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A partir dessas manifestações, avaliamos que os principais problemas enfrentados pela população estão 
relacionados aos seguintes assuntos:

ESF/PACS (Estratégia Saúde da Família/Programa Agentes Comunitários de Saúde) – usuários relatam dificuldades 
de acesso às consultas médicas, pouca quantidade de fichas e ainda o fato de terem que chegar de madrugada 
nas Unidades de Saúde para conseguirem atendimento. A carência e ausência de profissionais médicos, bem 
como a insatisfação no atendimento (mau atendimento/relacionamento) são também relatadas pelos usuários de 
Maracanaú.

GESTÃO - usuários relatam demora em marcar exames e consultas especializadas, necessidade de construção de 
novas Unidades e melhoria na estrutura física das Unidades de Saúde existentes5.

Devido à carência de profissionais médicos nas Equipes de Saúde da Família, usuários relatam também a 
necessidade de funcionamento de um “terceiro turno”, ou seja, atendimento em horário diferente do horário 
convencional, com a presença de médico, notadamente naquelas áreas onde ocorre a falta desse profissional na 
Equipe6. 

Quanto ao mau atendimento por parte dos profissionais, por exemplo, assunto bastante recorrente, a Coordenação 
de Atenção à Saúde, através do núcleo de Educação Permanente, realizou oficinas de capacitação com recepcionistas/
atendentes das Unidades Básicas de Saúde em 2013. Encontra-se em fase de discussão capacitações destinadas aos 
coordenadores administrativos das Unidades, fruto das sugestões e discussões provocadas pela Ouvidoria.

 Ações pontuais também têm sido efetivadas quanto às queixas de ausência dos funcionários nos seus setores, 
atraso no início dos atendimentos, limpeza ineficiente das Unidades de Saúde. Com relação ao retorno do “plantão 
noturno”, a Ouvidoria, cumprindo o papel de fazer ecoar a voz do cidadão dentro da instituição, promoveu a 
discussão com a gestão, e esta, além de apresentar as dificuldades e os esforços no sentido de preencher a 
vacância de médicos, se mostrou sensível aos anseios da população em retomar o sistema de atendimento em 
forma de plantão7.

Sabemos que “a consolidação das ouvidorias como efetivos espaços de cidadania é um caminho ainda em 
percurso” e que:

Exige inúmeros esforços em busca da harmonização de diferentes olhares e anseios, mas 
sempre em busca de conceber a saúde como um bem e um direito em seu sentido mais 
amplo; igualmente considera a participação como um pilar de estruturação indissociável 
do processo de elaboração e promoção de políticas públicas de saúde (BRASIL, 2010, p. 
5).

Alguns desafios a serem enfrentados são: perfil cultural de gestões políticas e/ou técnicas que nem sempre 
concebem como centro das decisões o interesse dos cidadãos e a garantia dos seus direitos; acentuado descrédito 
da população nos processos participativos e de controle social; dificuldades de muitas pessoas em escrever com 
precisão acerca das situações, gerando inconsistências no processo de decodificação das manifestações; falta de 
responsabilidade e bom senso ao expressar manifestações com finalidades divergentes ao papel das Ouvidorias, a 
exemplo de xingamentos indevidos e de cunho pessoal a profissionais e gestores, elogios anônimos com intenção 
de autopromoção de algum profissional ou setor, bem como considerável número de manifestações de cunho 
religioso e catequizador.

5 A rede física de serviços de saúde da Atenção Básica de Maracanaú é composta por 30 Unidades Básicas de Saúde da Família, onde 
atuam 53 ESF – Equipes de Saúde da Família, 36 ESB – Equipes de Saúde Bucal, e 06 NASF – Núcleo de Apoio ao Saúde da Família. Além 
destas, 01 Unidade de Saúde com serviços ambulatoriais funciona na Central de Abastecimento do Ceará – CEASA, cuja clientela atendida 
é de trabalhadores.
6 O Terceiro Turno no Sistema de Atenção Básica em Maracanaú foi implantado em setembro de 2006, com 08 Unidades de Saúde 
funcionando de segunda à sexta-feira de 17h às 21h e aos sábados, domingos e feriados de 8h às 14h, objetivando atender, sobretudo, 
aos trabalhadores, que não possuíam atendimento regular. Em 2012, 06 UBASF´s estiveram funcionando no 1º semestre. Os atendimentos 
compreendem consultas médicas e de enfermagem, realização do exame citológico do câncer de colo uterino, procedimentos ambulatoriais 
e vacinação constituindo-se em ação complementar ao trabalho da ESF.
7 O “plantão noturno”, que já estava sendo reavaliado pela gestão, voltou a funcionar no dia 17 de junho de 2013, em três Unidades de 
Saúde, nos dias segunda, quarta e sexta-feira.

12

Prêmio Cecília Donnangelo - Português 29012014.indd   12 29/01/14   16:06



CONCLUSÕES

Consideramos que essa avaliação do serviço, através da Urna de Sugestão se reverte em um importante meio 
de participação popular, através do qual a população usuária do SUS pode se manifestar e contribuir para a 
melhoria da qualidade da saúde, pois facilita o acesso à Ouvidoria e aproxima os usuários da gestão. Por meio 
dos relatórios e da participação em reuniões internas, a Ouvidoria proporciona subsídios à gestão ao repassar as 
informações colhidas da população e possibilitar o envolvimento dos responsáveis na discussão e resolução das 
questões apresentadas.

A atuação da Ouvidoria, por meio da Urna, reúne um rico volume de informações que devem ser avaliadas 
continuamente, permitindo a apuração permanente das necessidades e interesses dos cidadãos usuários. Pela 
identificação dos resultados alcançados e das ações implementadas pela SMS, decorrentes das manifestações dos 
cidadãos, ainda que pontuais, fica evidente a contribuição desse mecanismo de captação das manifestações dos 
usuários para a melhoria dos serviços de saúde de Maracanaú.

Entretanto, ainda estamos distante de uma gestão que tenha como centro o cidadão e sua participação na 
definição das políticas de saúde e no seu controle, acesso às informações, conforto, respeito à intimidade e aos seus 
direitos, embora constatemos que a Ouvidoria, como um instrumento da gestão, tem contribuído para a promoção 
do diálogo e do envolvimento de gestores na resolução das questões apresentadas pela população usuária do 
SUS.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende desenvolver um estudo acerca do real papel das ouvidorias da Saúde Pública no 
atual contexto em que elas estão inseridas, tendo como respaldo legal para a sua atuação a Constituição Federal 
e os Princípios e Diretrizes do SUS.

A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 196 explicita que a Saúde é direito de todos “e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco da doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 
1988). 

O direito à saúde é um direito fundamental, indisponível e irrenunciável. Nesse sentido, cabe ao Estado garantir 
ao cidadão integral acesso à saúde. Para tanto, vale-se do Sistema Único de Saúde. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) surge como uma política de maior inclusão social, e importante ponto de 
inflexão e evolução institucional do país, numa concepção ampla do direito à saúde e do papel do estado na 
garantia desse direito, regulamentado pelas Leis Orgânicas da saúde nº 8.080 e 8.142, sendo que a primeira define 
os objetivos e atribuições e a segunda, as regras gerais para a participação popular e o financiamento.

Diante do que dispõe a Constituição Federal e Legislação do SUS, surgem as ouvidorias do SUS, de forma 
significativa, como instrumentos de garantia dos direitos do cidadão e de fortalecimento do controle social, 
considerando-se que, enquanto canal de escuta qualificada, ela vem contribuindo de forma efetiva para o exercício 
da cidadania e a consolidação da democracia.

Constata-se atualmente que as ouvidorias públicas encontram-se num processo significativo de expansão, o 
que culminou com a criação de várias modalidades de Ouvidorias no nosso país. Dentre elas, encontram-se as 
Ouvidorias do SUS, cuja peculiaridade consiste em garantir o acesso do cidadão a um direito fundamental: o direito 
à saúde.

Diversas ouvidorias consideram que exercem a função de mediação, sobre as demandas apresentadas, na 
medida em que certifica que o cidadão já utilizou das vias normais para efetivar o seu direito, sem que obtivesse 
êxito, competindo à ouvidoria estabelecer o entendimento entre os entes envolvidos (cidadãos e órgãos). 

Diante disso, torna-se de fundamental relevância a realização de um estudo mais aprofundado a respeito do 
real papel das Ouvidorias do SUS no atual contexto em que estão inseridas, considerando-se que, ao exercer o seu 
papel de representar o usuário nas relações com os gestores do sistema, também atuam como instrumen¬to de 
interação entre o órgão e o usuário na defesa de seus direitos e na resolução de conflitos, tendo como respaldo 
legal para a sua atuação a Constituição Federal e os Princípios e Diretrizes do SUS.

DIREITOS FUNDAMENTAIS: CONCEITO

Os Direitos fundamentais são os direitos inerentes ao ser humano, imprescindíveis à sobrevivência do indivíduo 
e da coletividade, de forma digna e saudável, pois como afirma Laurício Pedrosa o termo “Fundamental é utilizado 
para ressaltar que os referidos direitos são essenciais à existência ou até mesmo à sobrevivência da pessoa 
humana” (PEDROSA, 2011). 

A Constituição Federal de 1988 prevê no Título II os direitos e garantias fundamentais, classificando-os em: 1) 
direitos individuais e coletivos; 2) direitos sociais; 3) direitos de nacionalidade; 4) direitos políticos e 5) direitos 
relacionados à existência, organização e participação em partidos políticos.

Segundo José Afonso da Silva a ampliação e as transformações dos direitos fundamentais do homem no decorrer 
da história, bem como as diversas expressões utilizadas para designá-los, têm dificultado estabelecer um conceito 
sintético e preciso. Porém afirma o referido autor que os direitos fundamentais do homem constituem a expressão 
mais adequada, uma vez que são situações jurídicas (objetivas e subjetivas) definidas no direito positivo em prol 
da dignidade, igualdade e liberdade da pessoa humana (SILVA, 1992).
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Alexandre de Morais define os Direitos humanos Fundamentais como o conjunto institucionalizado de direitos 
e garantias do ser humano que tem por finalidade básica o respeito a sua dignidade, por meio de sua proteção 
contra o arbítrio do poder estatal, e o estabelecimento de condições mínimas de vida e desenvolvimento da 
personalidade humana. (MORAES, 2006, p 21).

Características dos direitos fundamentais

De modo geral, os autores identificam as seguintes características dos direitos Fundamentais:

I- Historicidade: São históricos como qualquer direito. Nascem, modificam-se e desaparecem. (SILVA, 1992). 

São, portanto, direitos que se desenvolveram ao longo da história da humanidade e refletem os valores 
defendidos pela sociedade em determinado momento histórico.

II- Inalienabilidade: São direitos intransferíveis, inegociáveis, porque não são de conteúdo econômico-patrimonial. 
A ordem constitucional os confere a todos. Deles não se pode desfazer porque são indisponíveis; (SILVA, 1992)

III- Imprescritibilidade: O fato de o titular desses direitos não exercê-los por certo período de tempo não impede 
o sujeito de exercê-los a qualquer tempo. 

IV- Irrenunciabilidade: Não se renunciam direitos fundamentais. Alguns deles podem até não ser exercidos, porém 
não se admite que sejam renunciados.

 V- Universalidade: Os direitos fundamentais são universais, voltados à proteção de todos os seres humanos e 
não a uma classe, estamento ou categoria de pessoas (PUCCIELLI, 2012);

VI- Concorrência: Significa que dois ou mais direitos fundamentais podem ser exercidos simultânea e 
cumulativamente;

VII- Limitabilidade: É a compreensão da inexistência de direito absoluto. Os direitos fundamentais encontram 
vários limites, principalmente pela impossibilidade de acobertar atividades ilícitas e afastar a correspondente 
responsabilidade civil, administrativa e penal dos indivíduos infratores;

Os direitos fundamentais exercem uma função importante na missão asseguradora do Estado de Direito, uma vez 
que se convertem em conteúdo valorativo deste Estado (PEDROSA, 2011).

Diante das características acima apresentadas, percebe-se que os Direitos Fundamentais, enquanto princípios 
norteadores que traduzem a concepção de mundo e a ideologia política inerente a cada ordenamento jurídico são 
essenciais ao cidadão, uma vez que têm como objetivo promover uma convivência digna, livre e igual para todos.

Direito à saúde enquanto direito fundamental

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) “a Saúde é um estado de completo bem-estar físico, 
mental e social e não somente ausência de doenças e enfermidades.” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 1946)

Ainda de acordo com a Constituição da OMS, gozar do melhor estado de saúde constitui um dos direitos 
fundamentais de todo o ser humano e é o governo quem tem a responsabilidade pela saúde de seus povos, com 
o estabelecimento de medidas sanitárias e sociais adequadas.

Por ser um Direito fundamental da pessoa humana, ele deve ser assegurado sem distinção de raça, cor, religião, 
ideologia política ou condição sócio- econômica. 

O direito à saúde, enquanto direito fundamental social, é de grande relevância, visto que é o resultado da 
qualidade de vida e da dignidade da pessoa humana, ocupando posição de destaque na Constituição Federal de 
1988, definido através dos artigos 196 a 200, mais precisamente no Artigo 196, o qual estabelece: 

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 
econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
(BRASIL, 1988)
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Por encontrar-se previsto na Constituição como direito positivo, que exige prestações do Estado, esse direito 
impõe aos entes federados a realização de determinadas tarefas, cujo cumprimento depende da própria realização 
do direito, porém o seu descumprimento pode levar à ação de inconstitucionalidade por omissão (de acordo com os 
artigos 102 e 103 da Constituição Federal) e o seu atendimento incorreto poderá incorrer em mandado de injunção 
(art. 5º, LXXI). Ambos são instrumentos jurídicos voltados à garantia de determinados direitos aos cidadãos.

 Para assegurar o respeito e a promoção do direito à saúde no Brasil foi implantado o Sistema Único de Saúde 
(SUS), tendo como marcos legais e normativos a Constituição Federal de 1988 e as Leis Orgânicas da Saúde de 
nº 8.080/90 e a de nº 8.142/90, as quais foram fundamentais para organização e funcionamento do sistema de 
saúde.

A Lei 8.080/90 regula em todo território nacional as ações e os serviços de saúde (objetivos e atribuições). 
Estabelece os Princípios e Diretrizes do SUS, definindo as responsabilidades dos entes federados de forma 
descentralizada, hierarquizada e regionalizada, considerando-se que o cuidado com a saúde é competência e 
responsabilidade comum à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de forma universal, integral e 
com equidade.

A Lei 8.142/90 Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) 
estabelecendo as regras gerais para tal participação. Define ainda as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde. Essa Lei representa um marco histórico na institucionalização do Controle Social no 
SUS.

Uma análise mais detalhada dessa legislação conduz o intérprete a reconhecer a relevância da saúde enquanto 
direito fundamental social e da participação do cidadão para garantir a efetivação do direito através das instâncias 
colegiadas. 

Para se atingir esse desiderato, cabe às instâncias gestoras do SUS, através da efetivação da política de 
cooperação técnica entre os entes federados, prestar serviços e atendimento de qualidade à saúde da população, 
considerando-se que os gestores têm responsabilidade pelos projetos de governo, bem como por conduzir as 
políticas de saúde, de acordo com as determinações constitucionais e legais do SUS. 

Nesta perspectiva, a atuação dos gestores do SUS deverá ser pautada em saberes e práticas necessários à 
implementação de políticas coerentes com os Princípios e Diretrizes do Sistema Único de Saúde e da gestão pública.

Um dos instrumentos criados para garantir a participação da população e o cumprimento das políticas públicas 
da saúde, bem como para assegurar ao cidadão o acesso e o atendimento ao direito fundamental à saúde foi a 
Ouvidoria do SUS. Para que se possa melhor compreender o seu papel, faz-se necessário analisar a origem e a 
evolução histórica desse importante instrumento, principalmente no que se refere às ouvidorias dos serviços públicos, 
as quais, desde a sua implantação, voltaram-se para defender os direitos do cidadão.

OUVIDORIA: ORIGEM E EVOLUÇÃO HISTÓRICA

A Ouvidoria teve a sua origem na Suécia no ano de 1809, com a denominação de “Ombudsman”, como um 
modelo moderno de escuta do cidadão, que tinha como objetivo defender os seus direitos individuais lesados pela 
Administração Pública (LYRA, 2009, p. 103). A expressão é de origem nórdica e resulta da junção da palavra ombud, 
que significa “representante”, “procurador”, com a palavra man que é homem, não permitindo variação de número 
nem gênero (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE OUVIDORES, 2001, p.11).

É importante salientar que os países que implantaram o serviço de Ouvidoria, fizeram de acordo com a sua 
realidade, necessidade e o momento histórico. Porém a transição de muitos países para o regime democrático nas 
duas últimas décadas contribuiu de forma significativa para a ampliação do serviço de ouvidorias, principalmente 
na América Latina, onde a noção de Democracia Participativa conferiu prioridade à defesa dos direitos humanos e 
da cidadania (FUNDAÇÃO LUIS EDUARDO MAGALHÃES, 2003).
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No Brasil a Ouvidoria Pública tem a sua origem no Brasil Colônia, época em que havia um Ouvidor Geral a 
serviço da Corte, com o objetivo de aplicar a Lei e defender os interesses da Metrópole (Portugal) (LYRA, 2009, 
p.111).

Em 1986 foi criada a 1ª Ouvidoria Pública no país recém-democratizado, no município de Curitiba, por Decreto 
Lei de Nº 215/86, tendo como atribuição principal a defesa dos interesses legitimamente protegidos dos seus 
cidadãos (LYRA, 2009, p.111).

O primeiro Estado a instituir o serviço de ouvidoria foi o Paraná, em 1991, sendo reestruturada em 1995, pelo 
Decreto de nº 468/95, incorporada à Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania, através da Lei nº 13.035, 
de 04 de 2001. 

No Estado do Ceará foi implantada ouvidoria em 1997, como estrutura especial do quadro da administração, 
inspirada no modelo do Estado do Paraná. 

No âmbito Federal, em 1986 foi criada a função de Ouvidor Geral da República, porém a experiência de Ouvidor-
Mor não teve êxito, o que causou a extinção do cargo. Em 1992 foi instituída a Ouvidoria Geral da República, no 
Ministério da Justiça através da Lei nº 8.490, artigo 19, parágrafo 2º de 19 de novembro de 1992.

O Decreto nº 4.111 de 28 de março de 2002, transfere a função de Ouvidoria Geral do Ministério da Justiça 
para a Corregedoria Geral da União, vinculada à presidência da República com o objetivo de defender direitos e 
interesses individuais e coletivos, contra atos ilegais ou injustos e omissões cometidas por órgãos da Administração 
Pública Federal. 

Posteriormente a Lei de nº 10.869 de 13 de maio de 2004, altera a denominação de Ouvidoria Geral da 
República para Ouvidoria Geral da União (REVISTA CGU, 2006, p.81).

A Ouvidoria Geral do Estado da Bahia foi criada pela Lei nº 8.538 de 20 de dezembro de 2002, vinculada à 
Secretaria de Governo, subordinada diretamente ao governador, cuja finalidade com vistas à promoção do exercício 
da cidadania, consiste em:

receber, encaminhar e acompanhar reclamações, sugestões e denúncias do cidadão 
referentes à prestação dos serviços Públicos em geral, assim como representações contra o 
exercício negligente ou abusivo dos cargos, empregos e funções na Administração Pública 
Estadual,sem prejuízo das competências específicas de outros órgãos da Administração 
Estadual. (FUNDAÇÃO LUIS EDUARDO MAGALHÃES, p. 29)

O Decreto de nº 8.803 de dezembro de 2003 regulamenta o funcionamento da Ouvidoria Geral do Estado 
e estabelece a Rede de Ouvidorias com a criação de Ouvidorias para todas as Secretarias e Órgãos do Poder 
Executivo Estadual.

Com base neste Decreto foi implantada a Ouvidoria SUS Bahia através da portaria de nº 775 de 2004, que 
designa os Ouvidores da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, vinculados ao Gabinete do Secretário, tendo 
como objetivo assegurar ao cidadão e aos servidores da saúde a oportunidade de participar da gestão de Políticas 
Públicas da saúde através das suas reclamações, sugestões, solicitações, denúncias e elogios.

O Departamento de Ouvidoria Geral do SUS (DOGES) foi instituído pelo Decreto Presidencial de nº 4.726 
de 9 de julho de 2003, o qual regulamentou a estrutura do Ministério da Saúde, vinculando-o à Secretaria de 
Gestão Estratégica e Participativa, definindo dentre outras competências, a responsabilidade de propor, coordenar e 
implementar a Política Nacional de ouvidorias do SUS.

Neste contexto surgem as ouvidorias do SUS, como canais democráticos de estímulo à participação, de 
disseminação de informações e de articulação entre o cidadão e os gestores da saúde, com o objetivo de assegurar 
ao cidadão o acesso às informações do direito à saúde, bem como aquelas relativas ao exercício desse direito, 
funcionando como instrumento de fortalecimento do Controle social e Ferramenta de Gestão, contribuindo para a 
melhoria dos serviços prestados pelo SUS.

Papel e Finalidade de uma Ouvidoria do SUS

A Ouvidoria do SUS, como um dos componentes da Gestão Estratégica e Participativa, constitui-se num espaço 
democrático de comunicação e articulação entre o cidadão e a Gestão Pública da Saúde, inserindo de forma 
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significativa no fortalecimento do Controle social através da participação efetiva do cidadão na luta pela garantia 
dos preceitos constitucionais, dos Princípios e Diretrizes do SUS, contribuindo significativamente para a qualificação 
da Gestão do SUS e a consolidação da Democracia. 

Neste contexto, o papel das ouvidorias do SUS é ser um espaço de fortalecimento da cidadania e de visibilidade 
da gestão pública, uma vez que estimula o cidadão a exercitar o seu direito, ao tempo que dá transparência às 
Políticas Públicas da Saúde através da publicização das informações advindas da participação cidadã.

Contudo, é importante salientar que a disseminação da informação tem um papel fundamental na ação da 
ouvidoria, considerando-se que são informações importantes acerca da estrutura e do funcionamento do SUS, dos 
seus Princípios e Diretrizes, das competências de cada esfera de governo e dos mecanismos de financiamento, 
controle, avaliação e participação social. Tais informações contribuirão para que o cidadão tenha maiores condições 
de agir em defesa dos seus direitos.

De acordo com o Departamento de Ouvidoria Geral do SUS:

as Ouvidorias do SUS se fortalecem como instrumentos potenciais de exercício da cidadania 
e instrumentos de gestão, atuando como poros do estado brasileiro que se abrem para 
a sociedade e trazem luz ao aparelho estatal, contribuindo para uma Democracia 
Participativa. (BRASIL, 2010)

Enfim, as Ouvidorias do SUS, enquanto canais de estímulo à participação representam mais um instrumento 
disponibilizado para promover o exercício da cidadania, respaldado na Constituição Federal, nos Princípios e 
Diretrizes do SUS, tendo como uma das finalidades assegurar aos cidadãos a garantia e respeito ao seu direito à 
saúde.

OUVIDORIA E MEDIAÇÃO: INSTRUMENTOS COMPATÍVEIS?

Discute-se atualmente acerca do papel da ouvidoria do SUS. Para a maioria, a ouvidoria desempenha também 
um papel de mediação entre o cidadão e o poder público. De acordo com o Ministério da Saúde, é papel da 
ouvidoria, por meio da mediação e da busca de entendimento entre os entes envolvidos (cidadão, Órgãos e serviços 
do SUS) proceder ao encaminhamento adequado dos problemas apresentados de acordo com os Princípios e 
Diretrizes do SUS. 

Afirma-se ainda que as ouvidorias do SUS surgem como canais democráticos de estímulo à participação 
comunitária, de disseminação de informação, de mediação entre o cidadão e os gestores dos serviços de saúde 
(BRASIL, 2010).

De acordo com Eliana Pinto, ex- ouvidora da Ouvidoria Geral da União, a ouvidoria, além de buscar soluções 
extrajudiciais de conflitos atua como mediadora eficaz na solução dos litígios, desonera a administração e incorpora 
a lógica da pacificação social na Administração Pública (PINTO, 2009). 

Para que se possa entender e definir o verdadeiro papel da ouvidoria, torna-se necessário analisar o significado 
e a função do instituto da mediação, que é a mesma tanto no Brasil como em todo o mundo.

Mediação: conceito e característica

O termo mediação é bastante utilizado informalmente e de maneira intuitiva, considerando-se que o próprio 
significado leva-nos a compreendermos que em muitos momentos das nossas vidas já praticamos a mediação, 
à medida que intermediamos conflitos, contribuindo para que as partes envolvidas possam negociar soluções e 
estabelecerem um acordo.
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A mediação como forma consensual de conflito, foi desenvolvida nos Estados Unidos na segunda metade do 
século XX, porém no Brasil, o termo começou a ser utilizado nos anos noventa por algumas entidades, as quais 
estavam voltadas para a prática e sistematização da teoria da mediação, sendo estudada por algumas instituições 
de ensino superior (SOUZA, 2005). 

De acordo com Evaldo Rosário de Oliveira Jr., a palavra “mediação” vem do latim mediatio, mediationis e 
significa “intervenção com que se busca conseguir um acordo. Define como um processo pacífico de solução de 
conflitos através de sugestões às partes interessadas”. Afirma ainda que a finalidade da mediação é buscar uma 
solução de forma justa que atenda os interesses das partes envolvidas. Enfim é a tentativa de estabelecer um acordo 
entre as partes sob a supervisão de um mediador (OLIVEIRA JUNIOR, 2011).

Paulo HABL define a mediação em direito, como um recurso extrajudicial de resolução de conflito, utilizado para 
solucionar ou prevenir situações de litígio ou de impasse na comunicação ou na negociação. Propicia às partes 
a oportunidade de discutirem, questionarem e contestarem os seus conflitos abertamente, com o objetivo de obter 
uma solução consensual. (HABL, 2009)

Na mediação, os conflitos só podem envolver direitos patrimoniais disponíveis ou relativamente indisponíveis. 
Isso porque apenas esses direitos podem ser objeto de acordo extrajudicial. Feito um acordo, este pode ou não ser 
homologado pelo Judiciário, a critério das partes.

De acordo com Daniel Carneiro a mediação é um instrumento complementar de solução de conflitos que tem 
como objetivo estimular a participação do cidadão na sociedade em que vive, criando soluções pacíficas e sensatas 
para os problemas, contribuindo de forma significativa para o exercício da cidadania, na medida em que inclui o 
indivíduo socialmente, ampliando o seu universo cultural, oportunizando o conhecimento dos seus direitos e deveres 
(CARNEIRO, 2010). 

Segundo Lília Sousa a mediação é mais indicada para os conflitos existentes em relações continuadas ou 
nos casos em que a continuação é importante, tais como as relações familiares, empresariais, trabalhistas ou de 
vizinhança, uma vez que proporciona o restabelecimento das mesmas (SOUSA, 2004).

Diante do exposto, percebe-se que a mediação é um instrumento utilizado pelos sujeitos em conflito para se 
buscar um acordo que envolva direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, bens suscetíveis de apreciação pecuniária 
e que admitem renúncia por parte dos seus titulares.

Por outro lado, ambos os sujeitos envolvidos no conflito devem concordar com a solução proposta pelo mediador. 
Isso só ocorre com os direitos patrimoniais disponíveis, em relação aos quais há possibilidade de negociação.

O Direito à saúde, enquanto direito extrapatrimonial e indisponível, garantido pela Constituição Federal de 1988, 
não permite a mediação. Portanto o papel do ouvidor do SUS é fazer a articulação no sentido de esclarecer o gestor 
quanto à importância do atendimento ao direito do cidadão, de acordo com as determinações constitucionais e 
legais do SUS. 

Por conseguinte, constata-se que os gestores da saúde não podem negociar o atendimento dos cidadãos, 
pois o direito à saúde é extrapatrimonial e indisponível, garantido pela Constituição Federal de 1988, devendo 
ser cumprido, de modo a atender aos Princípios e Diretrizes do SUS, ou seja, na sua integralidade, universalidade 
e equidade, de acordo com a hierarquização, descentralização e regionalização dos Serviços, os quais estão 
normatizados na Lei Orgânica da Saúde de nº 8.080/90.

A incompatibilidade entre a noção de mediação e de direito fundamental à saúde

Conforme foi dito anteriormente a mediação é o método consensual de solução de conflitos que tem como 
objetivo facilitar o diálogo entre as partes para que possam administrar bem os seus problemas e chegar ao 
consenso.

Portanto a mediação para acontecer envolve direitos patrimoniais disponíveis, ou relativamente indisponíveis, 
uma vez que apenas estes direitos constituem objeto de negociação extrajudicial. O mesmo não ocorre com a 
saúde que, enquanto direito fundamental social, extrapatrimonial, indisponível, destinado a qualquer ser humano, 
de forma irrestrita, não pode ser renunciado, negociado nem mediado, e sim garantido efetivamente pelo Estado, o 
qual tem o dever de assegurar através de políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos de doenças 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação.
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De acordo com Humenhuk o direito à saúde se consubstancia em um direito público subjetivo, exigindo do 
Estado, atuação positiva para sua eficácia e garantia (HUMENHUK, 2002). 

Considerando-se que vivemos em um Estado Democrático de Direito, que tem como função garantir a eficácia 
de alguns direitos, principalmente à saúde, torna-se claro a inviabilidade de mediação deste direito, evidenciando 
assim que o papel de uma ouvidoria do SUS não é ser um canal de mediação e sim de articulação entre o cidadão 
e a gestão pública da saúde com o objetivo de assegurar a efetiva participação do cidadão na luta pela garantia 
dos preceitos constitucionais e, consequentemente a melhoria dos serviços prestados pelo SUS. Neste sentido, as 
ouvidorias surgem como um serviço de fortalecimento do controle social e de qualificação da gestão do SUS.

A OUVIDORIA DO SUS ENQUANTO CANAL DE ARTICULAÇÃO 
ENTRE O CIDADÃO E A GESTÃO PÚBLICA DA SAÚDE COM O 
OBJETIVO DE ASSEGURAR DIREITOS.

No processo de evolução histórica do SUS surgem as Ouvidorias como mais uma estratégia de participação 
do cidadão para além das instâncias colegiadas, constituindo-se assim num canal democrático importante que 
o cidadão dispõe para efetivação dos seus direitos, os quais, apesar de estarem assegurados pela Constituição 
Federal, existem dificuldades em garantir sua efetivação, principalmente no que se refere à saúde pública, em que 
são grandes os desafios a ser superados.

Nesta perspectiva, as ouvidorias da saúde pública têm um papel fundamental de viabilizar a garantia deste 
direito, tanto no que se refere ao acesso do cidadão aos serviços prestados, como da sua participação na gestão 
das políticas públicas da saúde, sendo uma das diretrizes organizativas do Sistema Único de Saúde, previsto no 
art. 198 da Carta Magna, regulamentado pela Lei Orgânica 8.142/1990.

A participação cidadã na gestão pública é de grande relevância, uma vez que o cidadão traz informações 
importantes, apontando as falhas, estabelecendo prioridades sobre as suas necessidades, contribuindo de forma 
efetiva para a elaboração das políticas públicas.

A ouvidoria do SUS, quando autônoma e eficiente, tem como papel importante assegurar ao cidadão o acesso 
às informações sobre o direito à saúde, bem como às relativas ao exercício deste direito. Enfim, compete ao ouvidor 
estabelecer a articulação com o gestor para garantir o direito do cidadão, considerando-se que o direito à saúde 
enquanto direito fundamental indisponível, deverá ser atendido em sua integralidade e não admite negociação ou 
renúncia. 

Dessa forma, não compete à ouvidoria do SUS atuar como mediadora, uma vez que todas as suas ações 
deverão estar respaldadas nos Princípios e Diretrizes do SUS, não havendo espaço para negociações que envolvam 
o acesso do cidadão ao seu direito fundamental à saúde, o qual é indisponível e irrenunciável.

Não se admite, por exemplo, que o cidadão negocie com a administração pública o atendimento apenas de 
parte do tratamento necessário para assegurar-lhe esse importante direito. Renúncia parcial a direitos e concessões 
mútuas entre os litigantes caracterizam a mediação. Dessa forma, a administração pública não pode propor a 
satisfação de apenas parte do direito do cidadão. 

Sendo assim, afasta-se a ideia da ouvidoria como um canal de mediação entre o cidadão e os gestores de 
saúde. Em verdade, constitui-se num instrumento importante de efetivação integral do direito do cidadão, na medida 
em que estabelece o diálogo com o gestor, visando correção de irregularidades e prevenção da ocorrência de 
danos, afastando a necessidade de se instaurarem processos administrativos ou judiciais.

Não obstante, a ouvidoria desempenha outro importante papel, tendo em vista que busca orientar o cidadão 
acerca dos seus direitos, bem como dos instrumentos a ele disponibilizados a fim de garanti-los.

Dessa forma, caso a articulação desempenhada pela ouvidoria não resulte no atendimento do direito do 
cidadão, informa-se acerca dos meios e órgãos existentes no Brasil, capazes de garantir-lhe tal atendimento, a 
exemplo do Ministério Público e da Defensoria Pública.
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De acordo com Rubens Lyra:

a ouvidoria pública se apresenta como um autêntico instrumento da democracia 
participativa, na medida em que transporta o cidadão comum para o âmbito da 
administração. Através da ouvidoria ele ganha voz ativa, na medida em que suas críticas, 
denúncias ou sugestões são acolhidas pela administração, contribuindo para correção e o 
aprimoramento dos atos do governo. (LYRA, 2009, p. 22)

Constata-se, então, que a ouvidoria tem uma ação crítica e propositiva, tendo em vista o conhecimento amplo 
da realidade institucional, a partir das demandas dos cidadãos, gerando relatórios gerenciais, os quais servem de 
subsídio para o planejamento e redirecionamento das ações que atendam às reais necessidades da população, 
considerando-se que uma simples manifestação pode trazer informações importantes que irão representar verdadeiros 
indicadores de mudanças. 

Isto vem reforçar uma das finalidades fundamentais da ouvidoria de ser um instrumento importante de 
fortalecimento do controle social, considerando que a participação do cidadão é de grande relevância por estimular 
a relação de corresponsabilidade entre o Estado e a sociedade, legitimando assim as decisões e ações do Governo.

Enfim as ouvidorias contribuem de forma significativa para a consolidação da democracia, tendo em vista o 
aprimoramento dos serviços e os avanços no sentido de uma gestão democrática e participativa, consolidando-se 
como espaços democráticos de participação cidadã, baseadas nos princípios éticos e constitucionais da administração 
pública e do Sistema Único de Saúde.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto pode-se perceber que o direito à saúde é fundamental indisponível, ou seja, inerente à 
natureza humana, imprescindível à sobrevivência do indivíduo e da coletividade, devendo ser atendido na sua 
integralidade.

Por ser um direito fundamental social, indisponível, garantido pela Constituição Federal, não admite negociação, 
considerando-se que resulta em qualidade de vida e dignidade ao ser humano, exigindo-se do Estado uma ação 
efetiva para garantir com eficácia o atendimento desse direito. Portanto cabe aos entes federados prestar serviços 
de qualidade à população, de acordo com as determinações constitucionais e legais do SUS.

Na mediação se pressupõe uma negociação entre as partes para se chegar a uma solução consensual, sendo 
que ambas podem renunciar parte do seu direito. Porém só pode envolver direitos patrimoniais disponíveis ou 
relativamente indisponíveis.

Se o direito à saúde não permite a negociação, renúncia e mediação, incumbe ao Estado assegurar o acesso 
igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação do cidadão. Portanto, a ouvidoria do SUS 
não pode ter o papel de mediadora.

Por conseguinte, constata-se que a Ouvidoria do SUS constitui-se num canal democrático de articulação entre 
o cidadão e o a gestão, tendo em vista que busca garantir o efetivo acesso ao direito à saúde, orientando o 
cidadão quanto ao seu direito e o gestor quanto à importância e ao dever de atendimento ao direito de modo a 
evitar litígios administrativos e judiciais. Enfim a ouvidoria da saúde pública tem o papel de ser uma ferramenta 
de garantia e respeito ao direito do cidadão, de fortalecimento do controle social, um instrumento de gestão, 
contribuindo efetivamente para a qualificação dos serviços prestados pelo SUS e a consolidação da Democracia.
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INTRODUÇÃO

A criação e a implantação do SUS se apresentam como uma das mais importantes reformas sociais do Brasil na 
área de saúde. É importante destacar que essa visão de saúde decorreu de duas situações: a primeira, a da abertura 
política, com início na década de 1970, por pressão de sindicatos, partidos políticos, associações de moradores etc; 
a segunda, provocada pelas críticas ao modelo do sistema de saúde em vigor e pelas denúncias das más condições 
de saúde em que vivia a população.

 Como proposta contra a postura de crítica radical ao centralismo autoritário do regime militar, propunha-se a 
descentralização, a universalização e a unificação como componentes essenciais da reforma democrática no setor 
de saúde. Sendo assim, pode-se afirmar que o Sistema Único de Saúde (SUS) foi resultado de anos de articulação 
do Movimento da Reforma Sanitária e de pessoas e grupos comprometidos com o reconhecimento dos direitos 
sociais de cidadania. Portanto, os movimentos sociais organizados tiveram importante papel na luta para reivindicar 
melhores condições de vida para a sociedade, e consequentemente, fazem parte da história do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas de gestão democrática do SUS, nos 
termos do artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, a qual versa sobre a participação 
da comunidade na gestão do SUS, bem como sobre as transferências de recursos financeiros na área da saúde entre 
as três esferas de governo. Os Conselhos de Saúde são instrumentos de representação e participação social, com 
poder decisório. Estão ligados ao Poder Executivo, são paritariamente compostos por representantes de usuários, 
trabalhadores, prestadores de serviço e gestores. Já as Conferências de Saúde, são fóruns instituídos com o objetivo 
de analisar os avanços e retrocessos do SUS e propor as diretrizes para a formulação das políticas de saúde nos 
níveis correspondentes, possuindo caráter propositivo com a participação de vários segmentos sociais. Segundo o 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2006, p. 68): “As conferências de saúde são vitais para o exercício do controle social, 
pois estabelecem diretrizes para a atuação dos conselhos de saúde em seus três níveis na federação”.

A 8º Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1986, tornou-se um marco de democratização do sistema SUS 
com temas e fundamentos que serviram de subsídios para a Assembleia Nacional Constituinte. A 13ª Conferência 
reafirmou a proposta da Gestão Participativa, nos seguintes termos: Que o Ministério da Saúde implante uma 
Política Nacional de Ouvidoria no SUS, envolvendo as três esferas de governo, para criação de ouvidorias que sejam 
autônomas e eleitas pelos conselhos de saúde, incluindo ouvidorias populares, implantando sistema de avaliação 
pelo usuário do atendimento em todos os serviços públicos de saúde e rede conveniada, com apresentação 
sistemática de relatórios periódicos aos conselhos, informando o número, as características e a resolutividade das 
denúncias recebidas, tratando também de assuntos referentes ao cumprimento do Pacto pela Saúde.

O objetivo da presente proposta é apresentar a trajetória da Ouvidoria Geral do SUS, da Secretaria de Estado 
de Saúde de Mato Grosso e suas especificidades, bem como o caráter inovador, por trata-se de uma Ouvidoria de 
Controle Social.

METODOLOGIA

Como metodologia, utilizou-se a pesquisa documental como instrumento de coleta das informações necessárias 
para elaboração deste material. Para tanto, foram utilizados os instrumentos de gestão (Relatório Anual de Gestão, 
atas das reuniões ordinárias do Conselho Estadual de Saúde, Plano Plurianual da Ouvidoria Geral do SUS etc).
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DESENVOLVIMENTO 

A Ouvidoria Geral do Sistema Único de Saúde de Mato Grosso surgiu em decorrência de uma reivindicação da 
sociedade civil, apresentada pela II Conferência Estadual de Saúde, realizada em 1991. A proposta destacava a 
necessidade de a Ouvidoria estar ligada hierarquicamente ao Conselho de Saúde e não ao gestor. Isso trouxe um 
diferencial em relação às outras Ouvidorias no Brasil, uma vez que, em sua grande maioria, estas continuam sendo 
instituídas com vinculação direta com o órgão gestor.

Esse avanço está diretamente relacionado com a participação da sociedade na definição de políticas públicas de 
saúde, pois o Conselho de Saúde representa paritariamente os interesses dos usuários do Sistema Único de Saúde 
e do Gestor. A Lei Complementar nº 22, de 04 de novembro de 1992, que instituiu o Código Estadual de Saúde 
de Mato Grosso, criou a Ouvidoria Geral do CES/SUS/MT, com foco de atuação no âmbito da participação e do 
controle social, bem como no auxílio ao Conselho Estadual de Saúde na identificação das demandas reprimidas 
e na proposição de possíveis soluções às dificuldades enfrentadas pelo SUS. Isso possibilitou várias mudanças 
no reordenamento das ações e serviços de atenção à saúde, com base nas legislações vigentes. Entretanto, sua 
implantação física no Estado de Mato Grosso ocorreu no ano de 1995, pela Secretaria Estadual de Saúde.

A falta de estrutura física, material, recursos humanos e de apoio logístico, durante o período de 1995 a 2000, 
ocasionou uma ação desenvolvida de forma muito incipiente e precária em vários aspectos. A partir do ano 2000, 
observou-se avanços consideráveis com a inserção da Ouvidoria do SUS no Plano Estadual de Saúde de 2000 a 
2003, que tinha como base estimular a política pública participativa no SUS e o desenvolvimento e a implementação 
da participação e da fiscalização da sociedade na gestão de saúde pública de Mato Grosso.

A partir do Plano Plurianual de governo (2003-2007) e do Plano Estadual de Saúde do mesmo período, a 
Ouvidoria Geral do CES/SUS/MT passou a obter melhores condições para o desenvolvimento de suas atribuições, 
com a ampliação das suas estruturas física, material, gestão de pessoas, recursos financeiros, dentre outras. A 
Ouvidoria recebeu também o apoio do Governo Federal, por meio do Programa Participa SUS, que contemplou com 
recursos financeiros projetos elaborados pela Ouvidoria Geral do CES/SUS/MT, no sentido de implantar Ouvidorias 
do SUS no âmbito do Controle Social no Estado, além de capacitar Ouvidores, entre outras ações (Portarias 3.060 e 
2.588/2007/MS). Um ponto positivo gerado no âmbito do Ministério da Saúde foi a edição da Portaria 399/2006, 
que dispunha sobre o Pacto pela Saúde e que, dentre outras prioridades, objetivava assegurar diversas ações para 
fortalecer o processo de participação e controle social, apoiando a implantação e a implementação das ouvidorias 
nos Estados e Municípios. A Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde contribuiu 
significativamente para que a saúde pública em Mato Grosso pudesse investir na ampliação e fortalecimento das 
instâncias de participação social.

OUVIDORIA GERAL DO CES/SUS/MT

A Ouvidoria Geral do SUS/MT compõe a estrutura organizacional básica do Conselho Estadual de Saúde, instância 
máxima do SUS, de acordo com o Código Estadual de Saúde (Lei Complementar nº22/92), e possui como principal 
diretriz estabelecer um canal de comunicação mais ágil entre o usuário e a gestão, objetivando a participação 
cidadã, no que se refere às reclamações, denúncias, sugestões e elogios ao SUS, dentre outras manifestações, a fim 
de humanizar e buscar soluções referentes às ações e serviços de saúde oferecidos a população. Atua, portanto, 
no fortalecimento da cidadania. Destaca-se ainda que a Ouvidoria do SUS/MT consolidou sua atuação de forma 
integrada com as Ouvidorias dos Conselhos de Saúde Estadual e Municipal da capital de Mato Grosso e demais 
Municípios. Essa parceria objetivava a concretização dos espaços de participação e controle social e de Gestão 
Pública de Saúde no SUS. 

Conforme a Resolução CES nº 01/96, a Ouvidoria trabalha em parceria também com os seguintes órgãos: 
Secretaria Estadual de Saúde, Conselho Estadual de Saúde - Comissões Especiais e Permanentes (Assistência 
Ambulatorial e Hospitalar, Política de Medicamentos; RH e Saúde do Trabalhador, Capacitação de Conselheiros, 
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Monitoramento e Cooperação técnica, saúde indígena, normatização e estruturação, atenção integral à saúde, 
planejamento e orçamento; comunicação e informação em saúde, entre outras); Conselhos Municipais de Saúde, 
Secretarias Municipais de Saúde, Conselhos de Classe, Ministério Público, imprensa e outros.

OPERACIONALIZAÇÃO DA OUVIDORIA GERAL DO CES/SES/
MT

É através da Ouvidoria que o usuário tem o “feedback” do Sistema SUS . Atualmente, o maior canal de acesso 
do cidadão junto à Ouvidoria do CES/SUS-MT é o Serviço Estadual de Informação ao usuário do Sistema Único de 
Saúde “Se Ligue na Saúde”, conforme Resolução nº 011/2006 do Conselho Estadual de Saúde. Além de receber 
as demandas na área de saúde do cidadão, o “Se Ligue na Saúde” tem por competência divulgar os serviços 
prestados pelo SUS-MT, informar os números dos telefones e endereços atualizados das unidades de saúde 
pública, conveniadas ou contratadas do SUS-MT, registrar reclamações, sugestões e opiniões dos usuários do SUS 
sobre a qualidade dos serviços prestados e esclarecer as dúvidas dos usuários a respeito dos serviços, ações e 
especialidades disponíveis no SUS/MT.

A partir das demandas apresentadas pelos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), a equipe técnica da 
Ouvidoria Geral do SUS/MT mapeia os dados e gera informações acerca das especialidades mais demandadas, 
tais como os medicamentos fora de protocolo clínico; as dificuldades para o agendamento de consultas, exames, 
cirurgias, entre outros procedimentos ligados às desconformidades das ações e serviços do SUS. Essas informações 
são materializadas no Relatório Anual de Gestão (RAG) e servem de subsídios para os conselheiros, gestores, 
equipes técnicas de planejamento e sociedade civil organizada avaliarem e corrigirem possíveis distorções nos 
serviços de saúde, possibilitando a proposição de políticas públicas adequadas aos anseios da população usuária 
do SUS.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Ouvidoria Geral do SUS está vinculada ao Conselho Estadual de Saúde, o que lhe garante imparcialidade 
e independência para tomar as atitudes cabíveis e necessárias que possam garantir o acesso do cidadão junto 
aos serviços do SUS e obter o retrato fiel dos serviços de saúde sob o enfoque do usuário, conforme o decreto nº 
1.816 de 05 de fevereiro de 2009, Anexo I – portaria nº 050/2009/GBSES, de 03 de março de 2009. A Secretaria 
de Estado de Saúde de Mato Grosso, com base na Política Nacional do Ministério da Saúde, implantou um novo 
modelo de Ouvidoria, a saber, a Ouvidoria Setorial. A partir daí, o Estado de Mato Grosso passou a ter dois modelos 
de Ouvidoria do SUS: a Ouvidoria Geral vinculada ao Conselho Estadual de Saúde e a Ouvidoria Setorial da Saúde, 
ligada ao gestor.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

É notória a crescente demanda de procura dos usuários, nos anos de 2009 e 2010 através do “Se Ligue na 
Saúde”, Ouvidor SUS e atendimento presencial na sede da Ouvidoria Geral do CES/SUS/MT. A procura pela 
intervenção da Ouvidoria cresceu 109,2%, do ano de 2009 para 2010. No entanto, do total de atendimentos 
realizados (12.500) em 2009 apenas 21,9% (2.733) geraram processos e em 2010 foram formalizados somente 8% 
(2.180) do total de atendimentos realizados (27.300). Entre os motivos para esse baixo número de formalização 
de processos está o caráter informativo da Ouvidoria, buscando orientar aos usuários sobre o correto fluxo do 
SUS/MT. A maior demanda é registrada através do “Se Ligue na Saúde”, por ser um canal de acesso gratuito 
(0800) e cômodo (via telefone). Em seguida, estão as demandas de atendimentos presenciais nas Ouvidorias, 
em funcionamento na sede da Secretaria de Estado de Saúde e na Central Estadual de Regulação, bem como de 
Ouvidorias Municipais de controle social.

Avanços e conquistas: Embora enfrentando inúmeras dificuldades desde sua implantação, a Ouvidoria Geral 
do CES/SUS/MT agregou avanços consideráveis, a saber: Base legal para a sua estrutura organizacional: (Lei 
Complementar/MT 22/92, Lei 8080/90, Lei 8142/90, Portaria 399/2006/GM), Regimento Interno do CES/
MT, Organogramas (Decreto MT nº 1816/2009), Fluxogramas (Resolução CES/MT 01/96), Lotacionograma; 
Disponibilidade de Recurso próprio no orçamento da SES: PPA 2000 a 2003, PPA 2003/2007, PPA 2008 a 2011 e 
PPA 2012/2015; Autonomia da Ouvidoria Geral vinculada ao Conselho Estadual de Saúde; Processo Eleitoral ao 
cargo de Ouvidor Geral - eleito pelo Pleno do Conselho Estadual / Comissão de Ética (Resolução n. 19/2010 CES/
MT); Assessoria Jurídica e de Comunicação do CES/MT; Jurisdição no Estado de Mato Grosso (141 municípios); 
Planejamento Estratégico da SES/MT – Lei de Diretrizes Orçamentária, Plano Plurianual, Plano Estadual de Saúde, 
Relatório Anual de Gestão, entre outros (indicadores e metas); Propostas aprovadas nas III, IV, V, VI e VII Conferencias 
Estadual de Saúde–MT; Premiação - 3º lugar – Experiências Bem-Sucedidas em Controle Social no SUS – Concurso – 
Conselho Nacional de Saúde - Tema: Ouvidoria do SUS – 2005; Implantação do Sistema “Ouvidor SUS” da Gestão 
Participativa Ouvidoria do SUS – Ministério da Saúde; Relatórios de gestão mensal e anual destinados ao Conselho 
Estadual de Saúde e à Gestão, pautados nas reuniões do Conselho de Saúde. Encaminhamento de informações ao 
Ministério Público, Poder Legislativo, aos órgãos de Controle interno(SES) e Externo (Tribunal de Contas do Estado, 
Departamento Nacional de Auditoria), dentre outros; projetos de implantação e ou implementação de ouvidorias 
municipais de saúde no âmbito dos conselhos municipais de saúde; adesão aos projetos do Ministério da Saúde 
da Portaria 3060/2007 e Portaria 2580/2007; descentralização da Ouvidoria Geral do CES/SUS/MT e da Ouvidoria 
Geral do CMS/SUS de Cuiabá, materializada com a criação da Ouvidoria de Gestão Bipartite – CES e CMS, que 
funciona na Central Estadual de Regulação, através de co-gestão (CES de Mato Grosso e CMS – Cuiabá) das duas 
esferas de governo, municipal e estadual; efetivação de assessoria e apoio técnico às Ouvidorias Municipais ligadas 
aos Conselhos de Saúde e previstas nas peças orçamentárias e de planejamento (PPA) Plano Plurianual, (PTA) 
Plano Trabalho Anual, (RAG) Relatório Anual de Gestão.

CONCLUSÕES 

Pelo exposto, conclui-se que a Ouvidoria Geral SUS/MT, é um instrumento participação e de controle social e 
de gestão pública de saúde autônoma no contexto da democracia participativa, uma vez que é hierarquicamente 
subordinada ao pleno do Conselho Estadual de Saúde, que lhe garante independência para o exercício de suas 
funções.

O trabalho da Ouvidoria do SUS é importante por identificar as desconformidades do Sistema Único de Saúde e as 
necessidades dos usuários, assegurando à sociedade mecanismos para interagir e fiscalizar as ações desenvolvidas 
no âmbito da Saúde Pública do Estado de Mato Grosso e fortalecendo os espaços democráticos de participação.
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A OUVIDORIA ITINERANTE COMO
INSTRUMENTO DE GESTÃO
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INTRODUÇÃO

O termo ouvidoria, por si só, dá a entender que se trata de um local onde se ouve e se encaminha reclamações. 
É correto afirmar isso, porém, o seu objetivo transcende a simples ação de ouvir e encaminhar manifestações. A 
Ouvidoria do SUS é, por excelência, um instrumento de gestão.

E é a partir da participação dos usuários, junto à Ouvidoria, que a gestão pública se aprimora. Assim podemos 
ratificar que:

as Ouvidorias do SUS são unidades de importância estratégica para a gestão do SUS. Ao 
possibilitar o diálogo entre a sociedade e as diferentes instâncias de gestão, as Ouvidorias 
contribuem para a participação do cidadão na avaliação e fiscalização da qualidade 
dos serviços de saúde. Essa forma de controle social auxilia no aprimoramento da gestão 
pública e no aperfeiçoamento gradual do sistema de saúde. (Guia de Orientações Básicas 
para implantação de Ouvidorias do SUS - 2013).

Mediante a compreensão de que não só a gestão presta um serviço ao usuário, mas que este, ao procurar a 
Ouvidoria, também presta um serviço à gestão, pois dá a ela a oportunidade de identificar a origem e dimensão 
do problema, também é preciso lembrar que divulgar a Ouvidoria de uma cidade é imprescindível, já que um 
significativo percentual de usuários desconhece a existência de tal serviço ou não lhe dá credibilidade.

A Ouvidoria do SUS de Caruaru compreendeu que não basta apenas investir na divulgação com a confecção 
de banners, cartazes, panfletos, cartões de visita e comercial de televisão, como vem sendo feito. Foi a Ouvidoria 
Itinerante que se mostrou como uma excelente estratégia para estimular usuários a contribuir com a melhoria dos 
serviços de saúde através de uma avaliação permanente e in loco. Essa forma de Ouvidoria representa comodidade 
para o usuário, já que ele pode realizar sua manifestação sem ter que se locomover até o Departamento de 
Ouvidoria ou mesmo realizar ligação telefônica.

A finalidade maior da Ouvidoria Itinerante é promover a aproximação e a parceria entre os usuários e a 
gestão. Para isto é preciso que a Ouvidoria seja um canal aberto de transparência, dentro dos princípios éticos 
e compromissos de conduta da gestão. E, que seja assegurado aos demandantes o compromisso da mesma no 
tratamento das manifestações, com independência, isenção, ética e confidencialidade. Daí porque uma das metas 
da equipe desta Ouvidoria é equalizar o tempo de resposta dos departamentos com o prazo solicitado aos 
usuários, para que sua manifestação seja analisada. 

Podemos dizer ainda que o prazo de respostas dos departamentos vem sendo cumprido numa média de 96% 
(considerando respostas que não cumprem o prazo mediante necessidade de apuração minuciosa), garantindo, 
assim, que o usuário obtenha sua resposta em tempo hábil e que a gestão possa mobilizar-se na correção de 
possíveis falhas.
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DESENVOLVIMENTO

O presente artigo tem por objetivo apresentar a importância da atuação da Ouvidoria Itinerante, dada a 
ampliação dos canais de relacionamento que ela encerra, aproximando a população e a administração pública ao 
se fazer presente de forma dinâmica no dia-a-dia das unidades de saúde, o que resulta em credibilidade.

Compreendendo que o usuário do SUS é o agente principal e o propósito da existência do Sistema Único 
de Saúde, conforme a disposição geral da Lei 8.080, em seu artigo 2º, onde lemos que “A saúde é um direito 
fundamental do ser humano, devendo o estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”, 
nada mais justo do que avaliar o grau de satisfação do usuário, considerando as suas criticas. Independente da 
classificação das manifestações dos usuários, suas informações contribuem para o aperfeiçoamento do trabalho e 
para a efetivação de uma participação democrática. Diante disso, vejamos que:

A gestão participativa e democrática deve saber conviver e se alimentar da cidadania 
ativa. Não há que temer a crítica quem dela possa se apropriar para melhor desempenhar 
as suas funções públicas. Não há que temer a denúncia quem dela possa apurar e 
depurar os fatos para que brote da ação pública os valores éticos e morais indispensáveis 
à democracia. Não há que temer as sugestões e elogios àqueles que acreditam que as 
decisões coletivas são mais sábias. Enfim, a ouvidoria é transparência e participação. 
(Oficina de Ouvidorias do SUS - 2005).

Com esse objetivo, a Ouvidoria buscou se deslocar do seu espaço comum para ir ao encontro dos usuários 
nas unidades de saúde. A idéia foi descentralizar a Ouvidoria e aproximar estes usuários da gestão do SUS, 
disseminando informações, orientando cidadãos, registrando manifestações, coletando dados de pesquisas, 
mostrando a importância da Ouvidoria na administração pública e reforçando o controle social.

Através da Ouvidoria Itinerante, foi feita uma pesquisa de satisfação entre usuários do SUS e profissionais da 
área, a saber: gestores e demais funcionários. Para que o processo de pesquisa fosse consolidado foram elaborados 
dois modelos de questionários, um direcionado ao usuário e outro aos servidores da unidade. Esta pesquisa de 
satisfação ocorreu durante todo o mês de julho do ano de 2012, momento esse em que quatro interlocutores 
visitaram as principais unidades de saúde do município de Caruaru, entre elas Unidade de Saúde da Família, 
Centros de Saúde, Policlínicas e Hospitais.

Os questionários elaborados, além de objetivar o levantamento de dificuldades encontradas pelos grupos 
participantes, também, solicitou sugestões quanto ao funcionamento da unidade. Os questionamentos que 
representaram a pesquisa dos usuários trataram de assuntos, como tempo de espera; consecução de atendimento; 
avaliação da qualidade do atendimento prestado pelos profissionais (médico, enfermeiro, recepcionista e/ou 
atendente) e sugestões quanto à estrutura da unidade e os serviços por ela prestados. É importante ressaltar ainda 
que o fato de a pesquisa ocorrer em determinada unidade de saúde não impediu que o usuário relatasse alguma 
manifestação referente aos serviços prestados por outra unidade.

Em relação aos questionários elaborados para os gestores e demais servidores foi solicitado aos mesmos que 
relatassem as dificuldades e/ou entraves que interferem no processo do trabalho e na satisfação dos usuários. 
Também foi solicitado que esses profissionais sugerissem melhorias que pudessem contribuir para a realização das 
suas atividades.

Durante a pesquisa, houve a participação de 780 (setecentos e oitenta) pessoas, sendo 700 (setecentos) usuários 
e 80 (oitenta) profissionais da saúde (gerentes, médico, recepcionistas, auxiliares de serviços gerais, enfermeiros, 
porteiros e agentes comunitários de saúde), os quais tiveram a oportunidade de expressar as suas manifestações 
através do interlocutor itinerante. O projeto foi estruturado em quatro eixos. Durante a pesquisa o ouvidor colheu 
sugestões, reclamações e eventuais denúncias dos usuários nas unidades. Após esta fase, foi realizada uma 
pesquisa de satisfação específica, sobre as impressões dos usuários, enfocando a acessibilidade e qualidade dos 
serviços de saúde na região. Na terceira fase, em cada unidade visitada funcionários e gestores apresentaram um 
diagnóstico sobre os desafios mais comuns na saúde pública do município. Além das unidades na zona urbana, 
outras comunidades localizadas na zona rural também foram acolhidas pela Ouvidoria Itinerante. Por último, todas 
as manifestações foram encaminhadas ao setor competente, avaliadas, resolvidas e respondidas pela própria 
Ouvidoria, a fim de que o usuário tome conhecimento das providências adotadas, tendo como consequência a 
melhora nos serviços prestados pelas Unidades de Saúde. 
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A pesquisa inaugurou ainda um processo de fortalecimento da cultura de Ouvidoria na cidade de Caruaru, como 
também o conceito de participação popular. Mediante este trabalho foi analisada a importância da Ouvidoria 
Itinerante, que se tornou uma aliada dos usuários do SUS..

Neste mesmo período a ouvidoria registrou o total de 161 (cento e sessenta e uma) manifestações no sistema 
OuvidorSUS, sendo feitos esses atendimentos de forma presencial e telefônica. Quanto à pesquisa, um total de 700 
(setecentos) usuários e 80 (oitenta) servidores teve acesso ao serviço da Ouvidoria Itinerante, que coletou dados 
relevantes quanto à satisfação dos mesmos. 

Diante dos resultados da pesquisa, a Ouvidoria realizou articulações com as diretorias da Secretaria Municipal 
de Saúde para verificar como essas demandas poderiam ser contempladas, diante das prioridades da gestão. A 
pesquisa apresentou como principais manifestações os tópicos abaixo relacionados:

 Dificuldade nas marcações de consultas

A Diretoria de Regulação Avaliação e Controle criou um Call Center com a finalidade de otimizar o tempo de 
resposta na marcação das consultas e garantir a referência dos atendimentos.

 Mau atendimento de servidores

A secretaria de saúde do município, através do Núcleo de Educação Permanente (NEP), realizou capacitações e 
humanização para os profissionais da rede que lidam diretamente com o público.

 Atraso de profissional médico

A Ouvidoria realizou contato com a Diretoria de Atenção Especializada (DAE) e esta se comprometeu em tomar 
providências no sentido de sensibilizar os seus profissionais para que evitem que os referidos atrasos ocorram com 
frequência e que, em ocorrendo, se justifique, a fim de que os usuários sejam informados.

 Falta de profissional médico

Após o período analisado, novos profissionais médicos foram locados nas principais unidades, mediante 
concurso público.

 Solicitação de visitas de agentes comunitários de saúde

A Ouvidoria encaminhou as solicitações à Diretoria de Atenção Básica, que por sua vez analisou o mapeamento 
da cidade e identificou quais áreas encontravam-se descobertas. Para esses casos, houve orientação de atendimento 
em outras unidades. E, quando se fez necessário, contratação dos profissionais que haviam sido selecionados 
através de concurso público.

 Demora nas filas de marcação

A Diretoria de Regulação Avaliação e Controle (DRAC) criou um novo sistema de marcação que consiste em 
agendar o encaminhamento médico, de cada usuário, não precisando que ele enfrente filas para realizá-lo.

 Falta de medicação

Ao analisar as respostas da Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), observamos que em muitos dos casos 
a falta de alguns medicamentos ocorreu devido à falta de matéria prima (em nível nacional) e também devido à 
demora na entrega do fornecedor. Para uma minoria, a citada Central informou que o medicamento em falta não 
era padronizado pelo SUS ou só era disponibilizado pela Farmácia do Estado.

 Solicitação de informações

Informações sobre como proceder a fim de obter atendimentos como: consultas e marcação de exames.
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 Sugestão para remarcação de atendimento médico

Usuários sugeriram que, mediante falta do médico às consultas, a própria unidade realizasse a remarcação. A 
Ouvidoria obteve resposta dando conta de que algumas unidades já adotaram esse sistema.

 Elogios

Foi observada significativa satisfação quanto à existência da unidade especializada no atendimento da saúde 
feminina, a Clínica da Mulher. Satisfação quanto à estrutura da sala vermelha da Unidade de Pronto Atendimento 
do Vassoural (UPA). Elogios a alguns gestores, considerando sua capacidade na resolução de problemas e bom 
atendimento.

A Ouvidoria do SUS de Caruaru observou mudanças significativas contribuíram com a melhoria no atendimento 
aos usuários, reduzindo o tempo de espera nas filas das unidades para marcação de consultas, facilitando a 
intermediação e mediação junto aos departamentos da Secretaria de Saúde e minimizando conflitos. Consideradas 
s reclamações dos usuários, ocorreram substituições de funcionários/servidores, entre eles profissionais médicos, 
gestores de unidades, agentes comunitários de saúde, atendentes e recepcionistas, o que se refletiu na melhoria 
dos serviços prestados e humanização das relações.

Além das mudanças significativas na área de assistência à saúde, observamos junto ao usuário do SUS uma 
maior conscientização de seus direitos e deveres, como também uma maior confiança deste quanto ao atendimento 
das suas manifestações. É do interesse das unidades e da Secretaria de Saúde que nas próprias unidades existam 
serviços ágeis e eficazes para processamento das demandas, aumentando assim a satisfação do usuário. 

A Ouvidoria Itinerante não se resume na ação de registro de manifestações, cabendo aos profissionais desenvolver 
uma atuação acolhedora e de caráter orientador. Abaixo, detahamos os benefícios da atuação da Ouvidoria 
Itinerante. 

 Praticidade para registro de suas manifestações, evitando que o mesmo tenha que se locomover até o 
departamento da Ouvidoria

 Agilidade quanto à obtenção de resposta quando o interlocutor, em alguns casos, pode consultar o 
corpo gestor da unidade in loco a fim de solucionar problemas

 Divulgação paralela dos serviços oferecidos pela Secretaria Municipal de Saúde e Ouvidoria

 Otimização dos prazos de respostas às demandas

CONCLUSÃO

Ao término da pesquisa, ampliamos nossa visão quanto à qualidade dos serviços que estavam sendo ofertados 
até o momento, de acordo com cada unidade pesquisada. O mapeamento realizado possibilitou ainda um melhor 
conhecimento da gestão quanto às dificuldades encontradas pelos usuários, gestores e demais servidores; conhecer 
qual o perfil de profissional que mais apresentou insatisfação ao usuário e também acompanhar o percurso 
institucional das manifestações, ou seja, de que forma são tratadas depois de apuradas.

A atuação da Ouvidoria Itinerante vem influenciando positivamente os fluxos de atendimentos, os horários de 
funcionamento das unidades, o próprio atendimento dos usuários e também no processo de humanização deste 
atendimento, configurando-se assim como um efetivo instrumento de gestão para melhoria dos serviços prestados. 
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No que se refere à imagem da gestão, em particular, ela se valoriza na medida em que a Ouvidoria acolhe as 
manifestações, avalia de forma imparcial, busca a solução junto às áreas competentes e retorna com a resposta 
ao cidadão, o mais rápido possível. Todo esse trabalho promove equilíbrio e confiança na relação cidadão/
gestão, impactando positivamente. No quesito inovação também há um notório avanço, já que, além de garantir 
que as demandas sejam tratadas de forma imparcial e justa, a Ouvidoria transforma as reclamações em melhorias 
de processos, qualidade no atendimento e novos serviços. Quanto à questão da sustentabilidade, o trabalho da 
Ouvidoria ajuda a construir uma gestão que corresponda às expectativas do cidadão, dos servidores e dela própria.
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INTRODUÇÃO

O artigo propõe descrever uma das estratégias utilizadas pela Ouvidoria de Saúde de MG para fortalecer a rede 
de ouvidorias do Estado, a partir da constatação de que a rede do SUS, incluindo gestores, apresentava dificuldades 
em compreender de forma clara a função e as competências da Ouvidoria. Esse diagnóstico foi inferido pela análise 
de várias respostas enviadas como retorno às manifestações dos cidadãos, que em sua maioria deixava a desejar, 
seja pela morosidade ou ausência de respostas, seja pela qualidade. Neste contexto, a Ouvidoria de Saúde realizou 
um projeto pedagógico de extensão na modalidade à distância que buscou potencializar o conhecimento básico 
sobre o que é uma Ouvidoria e qual a sua missão?

No mundo contemporâneo vivenciamos profundas transformações nas relações da sociedade civil e os governos, 
existindo uma grande inquietação a respeito da defesa dos direitos humanos básicos. A preocupação em amparar 
os direitos dos cidadãos destituídos, porém, não nasceu de forma aleatória. Nas antigas civilizações, já se tinha 
uma preocupação com a proteção dos direitos individuais e coletivos, podendo ser encontrados nas antigas 
legislações como as leis escritas de Manu, o código de Hamurabi, o decálogo bíblico de Moisés e as leis gregas 
de Sólon. Esses preceitos foram criados na tentativa de interceder em favor dos direitos dos governados sobre 
algum abuso ou desvio de ações do poder. Estes órgãos podem ser considerados como antecedentes históricos das 
ouvidorias, defensoras do povo.

Para Chauí (1994), o modelo democrático moderno tem como preceito fundamental o exercício da vontade do 
povo na construção do bem comum e o instrumento responsável pela efetivação desse princípio é o da escolha dos 
governantes pelos governados. Da democracia origina-se o modelo representativo de governo, cujo princípio é a 
cidadania denotando essencialmente consolidação social e política.

O controle social é um instrumento de importância capital para a construção e o desenvolvimento da cidadania, 
garantindo de forma resoluta o fortalecimento da democracia participativa e inclusiva. Seu elemento vital é a 
participação popular, vinculado às ações do Estado e suas práticas institucionais. A finalidade do controle social não 
se limita em apenas verificar o controle da destinação dos recursos públicos, mas a economicidade, imparcialidade, 
racionalidade e, por conseguinte, a adequação do atendimento das necessidades reais da sociedade (GOHN, 
2005).

No Brasil, a introdução do princípio da participação popular no governo da coisa pública é, sem dúvida, um 
avanço para a remoção de obstáculos contra aquela arraigada tradição oligárquica e patrimonialista. Uma gestão 
democrática participativa, que priorize o social e seja redistributiva, somente se tornará realidade se houver por parte 
dos cidadãos um engajamento proativo. A práxis democrática não deve se ater somente aos meios tradicionais 
de participação, como por exemplo, o de representação. É essencial estimular a configuração de instrumentos 
alternativos de participação popular como mecanismos emancipatórios.

A gestão pública, ao adotar novas formas de inclusão das demandas dos cidadãos nas políticas públicas e 
garantir melhor intermediação de interesses, aumenta a chance de obtenção de altos índices de representatividade 
entre os atores que se interagem. Com isso criam-se oportunidades para se alterar a relação entre a sociedade 
civil e o Estado, abrindo espaço para o controle social e tornando mais legítimos e democráticos os governos 
representados. 

As ouvidorias fortalecem o SUS e a defesa do direito à saúde da população por meio do incentivo à participação 
popular e da inclusão do cidadão no controle social. São também ferramentas estratégicas de promoção da 
cidadania em saúde e produção de informações que subsidiam as tomadas de decisão. A instância da Ouvidoria 
de Saúde é um dos órgãos institucionais mais inovadores, permitindo aos cidadãos se envolverem diretamente nas 
questões públicas. Possui um caráter mediador entre o cidadão e as diversas instituições que prestam serviços de 
saúde pública. 

O setor saúde vem se inovando na prática de qualificação dos profissionais de saúde utilizando o método 
educação à distância que pode ser conferido em vários países mais desenvolvidos. Buscando o aperfeiçoamento 
e a qualidade na prestação de serviços públicos, a parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Ouvidoria 
Geral do Estado/ Ouvidoria de Saúde proporcionou a realização de um Curso de Extensão em Ouvidoria de Saúde 
com intuito de qualificar o atendimento e o trabalho realizado pelos profissionais envolvidos com as demandas 
de Ouvidoria.

Como um dos pressupostos para o desenvolvimento deste Curso de Extensão destacou-se a expectativa de 
ampliação e articulação da Rede de Ouvidorias, com foco no desenvolvimento das Ouvidorias municipais. A 
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descentralização das ouvidorias para os municípios polos das regiões de saúde (preferencialmente) irá facilitar 
o atendimento da população e aproximar a gestão dos problemas identificados, facilitando a resolução dos 
mesmos. 

Há que se considerar que o ensino à distância é em especial uma alternativa importante no contexto 
do Estado de Minas Gerais, que possui 853 municípios, sendo cerca de 80% deles com menos de 20.000 
habitantes.

Dadas essas especificidades, fez-se necessária a capacitação dos profissionais da rede que atendem os 
cidadãos no SUS. Neste sentido, este curso buscou responder a demanda por qualificação dos profissionais 
que atuam na área de Saúde Pública em relação ao Sistema Ouvidor SUS, a fim de qualificar as respostas e 
melhorar a gestão do SUS/MG. 

O objetivo geral deste projeto foi ampliar os conhecimentos multidisciplinares e garantir a qualidade dos 
serviços prestados pelos gestores e profissionais dos municípios em relação às demandas dos usuários do 
SUS, demonstrando a importância da Ouvidoria em saúde e estimulando a sua implantação, sobretudo, nos 
polos de regiões de saúde. Como objetivos específicos, destacam-se: promover um alinhamento conceitual no 
campo de conhecimento da ouvidoria de saúde pública, apresentando os conceitos básicos, seu papel como 
disseminadora de informações, esclarecimentos aos usuários e instrumento de gestão. Por fim, refletir e debater 
sobre ética pública, democracia e responsabilidade do Estado e do cidadão perante a sociedade e estimular 
a descentralização das ouvidorias de saúde municipais.

METODOLOGIA

A metodologia aplicada constou de vários estágios para se alcançar os objetivos e a realização desse 
projeto, que serão descritos a seguir:

1ª ETAPA: DIAGNÓSTICO E PLANO DE AÇÕES

A Ouvidoria de Saúde no inicio de 2012 contava com uma equipe de quatro componentes, além da 
Ouvidora de Saúde. Constatou-se um passivo de respostas de 1.500 manifestações provenientes dos cidadãos, 
isto é, respostas não respondidas pela rede SUS com tempo superior de 40 dias, conforme legislação estadual 
da Ouvidoria Geral de MG. As equipes da Ouvidoria e da Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação 
(AGEI) da Secretaria Estadual de Saúde realizaram uma força tarefa junto aos municípios para conclusão das 
solicitações, porém esta ação não foi suficiente para sensibilizar os gestores.

A partir dessa constatação, foi realizado um trabalho de identificação dos possíveis problemas que 
dificultavam a atuação dos municípios em finalizar as demandas solicitadas. Foi diagnosticado que a maioria 
dos municípios apresentava uma resistência ou uma indiferença quanto às solicitações de respostas enviadas 
pela Ouvidoria pelo fato de desconhecerem as atribuições, competências e fluxo da Ouvidoria, ficando 
evidenciada a necessidade de melhorar a compreensão dos processos de trabalho relativos à Ouvidoria.

Em um segundo momento, a Ouvidoria idealizou uma ação educacional que pudesse suprimir essas 
deficiências, porém se deparou com a exiguidade do tempo e a quantidade de municípios que o estado 
possui (853 municípios). A única forma eficaz de atingir um grande número de profissionais foi utilizar o 
instrumento de educação à distância.

O curso foi oferecido na plataforma Moodle, utilizando a integração de multimídia da TV e da WEB. Assim, 
a estrutura do curso se ancorou em dois pilares principais: o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e a tele 
aula.
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Foram realizados dois cursos preparatórios para tutores, no qual foram selecionados 40 (quarenta). Para as 
tele aulas gravadas ao vivo foram convidados, por aula, três participantes cola¬boradores afetos aos assuntos 
do módulo. Foram oito tele aulas com duração de uma hora, em metodologia expositivo-dialogada. O curso foi 
realizado no período de junho a agosto de 2012, perfazendo o total de 80 horas.

O conteúdo didático do curso foi desenvolvido por especialistas da área e estruturado na linguagem web por 
pedagogas e roteirizado pela equipe de TV. Foram convidados 03 profissionais relevantes para participar das aulas 
ao vivo, que foram transmitidas para a rede de saúde. Existem 11.000 pontos de TV instalados em todo o estado. O 
recurso didático audiovisual disponibilizado no Ambiente Virtual de Aprendizagem é parte integrante do processo, 
ampliando o escopo dos temas abordados. Os conteúdos foram distribuídos de forma que contribuísse para uma 
sequência lógica, conforme Figura 1.

 2ª ETAPA: PROCESSO DO CURSO DE EXTENSÃO PROPRIAMENTE 
DITO

O curso foi destinado a um público alvo de 2000 profissionais de saúde aproximadamente, contando com 
30 técnicos do nível central da SES e Ouvidoria de Saúde; 56 profissionais das Unidades Regionais de Saúde 
(duas referências técnicas por regional); 1706 profissionais dos municípios (gestor municipal de saúde e um 
profissional indicado pelo gestor); 10 profissionais do Conselho Estadual de Saúde, 114 profissionais de outros 
estados envolvidos no processo Ouvidoria. 

Fonte: Projeto do curso de extensão em Ouvidoria de Saúde de MG, 2012.

FIGURA 1 - Curso de extensão Ouvidoria de Saúde - Modalidade à distância

46

Miolo - Prêmio Cecília Donnangelo.indd   46 28/01/14   11:51



O perfil dos profissionais selecionados deveria ser preferencialmente: (i) servidores efetivos municipais, estaduais 
ou federais; (ii) no mínimo nível médio de escolaridade; (iii) possuir capacidade crítica e de análise de informação 
e (iv) possuir competência para articular entre os diversos atores sociais e temas tratados.

No Ambiente Virtual de Aprendizagem foram disponibilizadas as possibilidades de integração e interação, que 
contribuíram para a autoaprendizagem e o desenvolvimento de habilidades e competências previstas. Os recursos 
utilizados consistiram em aulas interativas (gravadas), aulas interativas no AVA, material de referência, material de 
leitura complementar.

Para tanto, as unidades de estudos foram trabalhadas semanalmente, oferecendo tempo necessário ao aluno 
para organização e leitura do conteúdo didático, participação das discussões por meio das ferramentas de interação 
(fórum e e-mail) e a realização de atividades que vão direcionar a análise e aplicação das informações na prática 
profissional. 

Para garantir a qualidade e interatividade no processo, os participantes dispuseram do acompanhamento de 
tutores que ofereceram apoio e subsídios para que os alunos desenvolvessem as competências e habilidades 
previstas no curso, direcionando e motivando a rede colaborativa de aprendizagem partindo das orientações 
apresentadas nas premissas de tutoria.

Para certificação no curso, o aluno foi orientado a realizar a leitura do conteúdo, participar das atividades 
propostas em cada unidade de estudo e responder a avaliação do curso. O aluno deveria atingir pelo menos 60% 
de aproveitamento em cada avaliação. A participação foi computada no sistema que permitiu a emissão automática 
do certificado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

O curso de extensão foi um instrumento essencial para a sensibilização e alinhamento conceitual, pois fizeram 
parte não apenas os profissionais envolvidos com a ouvidoria, mas de toda a rede. Esta iniciativa teve uma grande 
repercussão entre os municípios e profissionais. A ouvidoria ganhou maior visibilidade e compreensão junto aos 
gestores municipais.

Apesar de ter ocorrido 20% de evasão, houve um número expressivo de alunos que efetivamente participaram 
durante todo o curso, inclusive algumas vagas foram cedidas para os profissionais de outros estados.Algumas 
limitações se apresentaram durante o decorrer do curso, como por exemplo, o período foi muito próximo às eleições 
municipais e às férias dos profissionais no mês de julho. Em relação às eleições, em Minas Gerais houve uma 
renovação de cerca de 80% da administração municipal, indicando a necessidade de reproduzir o curso para os 
atuais gestores. O mês de julho apresentou algumas evasões de alunos devido à coincidência de um período em 
que grande parte dos profissionais de saúde usufrui um período de descanso.

Dentre os resultados esperados, a Ouvidoria de Saúde e a SES estão trabalhando no sentido de estimular a 
implantação das ouvidorias municipais de saúde, por entenderem que o processo operacional da Ouvidoria deve 
ser municipalizado, pois as atividades e serviços fins são de competência municipal. A Ouvidoria estadual de Saúde 
deve ter como principal função a gestão da rede, isto é, organizando, apoiando e capacitando, permanecendo 
como instância recursal quando houver pertinência.

Os resultados foram bastante encorajadores, pois se pode observar que houve um avanço qualitativo e 
quantitativo nas respostas oriundas da rede para o encerramento das demandas. Como consequência, fomos 
estimulados a organizar uma segunda versão do curso para os novos gestores e profissionais que se inseriram 
no processo após as últimas eleições municipais. Também houve um aumento considerável no recebimento de 
demandas oriundas dos cidadãos, podendo ser reflexo da divulgação da ouvidoria por meio do curso. 
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CONCLUSÃO

As ouvidorias de saúde, historicamente, são órgãos que ainda têm pouca visibilidade no Brasil, portanto ainda 
se encontram em processo de consolidação e aprimoramento. É imprescindível que os profissionais e gestores dos 
serviços de saúde se apropriem dos dados disponibilizados pelas ouvidorias para buscar aprimorar a gestão sob 
a perspectiva do cidadão, que afinal é o desígnio elementar das políticas públicas. 

Compreende-se que o processo ensino aprendizagem deve acontecer dentro e fora da sala de aula, nos espaços 
acadêmicos e nos serviços simultânea e articuladamente. Esse modo de conduzir tal processo cria uma oportunidade 
ímpar de integração entre teoria e prática que resulta no exercício de uma práxis dialógica, com suas características 
essenciais de troca, compartilhamento e horizontalidade do poder sem negação das diferenças, pois é neste 
processo dialógico que as diferenças vão sendo compartilhadas.
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INTRODUÇÃO

No século XX, após a Segunda Guerra Mundial, devido às altas taxas de morte materna e infantil, avaliou-se a 
necessidade da institucionalização do parto, passando do domicílio para o hospital. Com estas transformações, a 
família deixa de participar do processo de nascimento, pois os hospitais não tinham estrutura física para atender 
as gestantes e seus familiares. Assim, as gestantes passaram a dividir salas de pré-parto, sem privacidade e apoio 
afetivo (BRUGGERMANN et al., 2005).

Desde meados dos anos 90, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda um modelo de assistência 
obstétrica com um olhar do profissional de saúde não só sobre a parturiente, e sim, sobre a importância, também, 
da participação da família na hora do parto. Bruggermann et al. (2005) citam que nesse período, os países que 
se preocupam com o bem estar materno durante o trabalho de parto são uma exceção. Essa decisão depende 
da política interna de saúde do País, de sua legislação e do contexto social, mas, principalmente, da filosofia da 
instituição que atende a gestante.

Com base nas recomendações da OMS, o Governo Federal no Brasil, através do Ministério da Saúde, definiu 
prioridades relacionadas ao aprimoramento da assistência à saúde no País, dentre as quais se encontra a Saúde 
da Mulher, com destaque à gestante. A Política Nacional de Atenção à Mulher vem desenvolvendo ações de saúde 
visando a ampliação do acesso com qualidade às mulheres gestantes, durante o pré-natal, parto e puerpério, 
através da Rede Cegonha, estratégia operacionalizada pelo Sistema Único de Saúde e fundamentada pelos 
princípios de humanização e assistência, em que mulheres, recém-nascidos e crianças têm direito à ampliação do 
acesso, acolhimento e melhoria da qualidade do pré-natal, além da realização do parto e nascimento seguro.

Nesse contexto, adquire status de relevância as ações desenvolvidas pela Ouvidoria, especialmente por 
apresentar-se como uma ferramenta de melhoria efetiva das ações do SUS, já que incorpora a avaliação do usuário 
das ações e dos serviços, possibilitando maior eficácia do atendimento à mulher e à criança.

Numa nova perspectiva – mais ampla e estratégica – a Ouvidoria deve ser “ativa” e, assim, mobilizar os setores 
da gestão e da sociedade para um olhar mais crítico e cooperativo dentro do SUS. Nesse sentido, a Ouvidoria da 
Saúde de Maracanaú (CE) vem atuando não só no atendimento às demandas dos usuários que recorrem ao serviço, 
mas também de forma ativa, indo em busca das informações. 

O presente artigo objetiva apresentar a primeira experiência deste município no que se refere ao desenvolvimento 
sistemático de pesquisas de satisfação, nas quais agentes da Ouvidoria fazem contatos com as mulheres que se 
tornam mães para conhecer como foi o atendimento oferecido a elas, ou seja, a partir do olhar das cidadãs que 
utilizam o SUS. Objetiva-se com as pesquisas identificar características da qualidade dos serviços apontadas como 
importantes pelas mulheres, no sentido de subsidiar planos de melhorias de ações e serviços oferecidos pelo 
Sistema.

Acreditamos que as pesquisas em saúde podem contribuir na identificação dos problemas individuais e coletivos 
de saúde da população, por meio da análise da situação encontrada e da busca de possíveis alternativas, 
objetivando a melhoria da qualidade de vida, dentre outros.

OUVIDORIA ATIVA X PESQUISAS DE SATISFAÇÃO: A DINÂMICA 
DE UM NOVO CONCEITO NO SUS

A Ouvidoria ativa deve ser capaz de promover estratégias eficazes para a escuta do cidadão, não apenas 
recebendo as manifestações por meio dos canais de acesso, mas também buscando as informações, realizando 
pesquisas ou atuando de forma itinerante. O objetivo é obter dados de forma sincrônica aos fatos para subsidiar 
a gestão, o controle social e a resposta positiva em tempo hábil ao usuário do SUS. Atuando de forma ativa, a 
Ouvidoria fortalece a participação social e a si própria como espaço de escuta coletiva e ativa, além de contribuir 
para o controle social e o monitoramento das ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS.
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Uma das ações da Ouvidoria ativa é a realização de pesquisas com o objetivo de conhecer a realidade e a 
satisfação dos usuários. As pesquisas podem subsidiar o Ministério da Saúde na reformulação e avaliação das 
políticas públicas de saúde. O principal desafio consiste em transformar os resultados em melhorias para a saúde 
da população.

A realização de pesquisas traz uma nova dimensão à atuação da Ouvidoria como instrumento de gestão, à 
medida que o conhecimento adquirido for utilizado pelos gestores no monitoramento e avaliação dos serviços, 
programas e ações no âmbito do SUS. Nesse sentido, o trabalho das Ouvidorias do SUS transcende os limites do 
atendimento ao cidadão para se tornar um espaço de promoção de integração e auxílio à gestão do Sistema Único 
de Saúde.

A EXPERIÊNCIA DE MARACANAÚ EM OUVIDORIA ATIVA

A Ouvidoria da Saúde de Maracanaú iniciou o processo de escuta às mulheres seguindo a proposta do projeto 
nacional “Ouvir a mulher: um novo significado à participação”, através de uma pesquisa de satisfação com as 
usuárias do Hospital da Mulher e da Criança Eneida Soares Pessoa, serviço anexo do Hospital Municipal Dr. João 
Elísio de Holanda. Funcionam nessa Unidade o CPN (Centro de Parto Normal Agacil Camurça), os serviços de 
prevenção de câncer de útero, emergência obstétrica e pré-natal de risco. O Centro é integrante da Rede Cegonha 
e foi o primeiro do Ceará a ser inaugurado, tornando-se referência no Estado. Suas atividades são fundamentadas 
nos princípios da humanização e assistência, onde as mulheres têm o direito de escolher como será o seu parto, 
bem como o acompanhante durante todo o procedimento e planejamento reprodutivo.

A primeira experiência de pesquisa teve como objetivo avaliar o grau de satisfação das usuárias que realizaram 
partos naquela unidade de saúde, no período de maio a julho de 2012, considerando o acesso aos serviços 
de saúde ofertados à mulher no município de Maracanaú, a exemplo da realização das consultas de pré-natal, 
transporte, parto e pós-parto. Buscou-se verificar se a atenção obstétrica e neonatal acontece de forma contínua, 
com qualidade, integral e humanizada, como preconiza a proposta da Rede Cegonha.

As unidades integrantes da Rede Cegonha têm como prioridade a humanização no atendimento, por isso as 
equipes desenvolvem relações de afetividade com as gestantes e suas famílias, buscando favorecer um melhor 
começo de vida ao recém-nascido através do incentivo ao aleitamento materno, da presença dos familiares no 
momento do nascimento, do resgate do papel ativo da mulher no trabalho de parto, dentre outras iniciativas.

A PESQUISA DE SATISFAÇÃO: MÉTODOS, PROCESSOS E 
RESULTADOS

A Ouvidoria da Saúde de Maracanaú buscou ouvir as mulheres que foram assistidas no Hospital da Mulher 
por meio telefônico, operacionalizado por agentes da Ouvidoria da Saúde, com a colaboração da Ouvidoria do 
Hospital Municipal e do Serviço Social daquela unidade hospitalar.

A primeira pesquisa foi realizada no mês de setembro de 2012, com as mulheres que tiveram atendimento no 
período de maio a julho daquele ano. Foram realizados 396 partos nesse período, sendo 133 em maio, 142 em 
junho e 121 em julho. Desse total, apenas 265 prontuários continham o número de telefone para contato. Desse 
universo foi possível realizar com sucesso o contato com 79 usuárias, representando uma amostragem de 20%. 
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Como fatores que impossibilitaram a efetivação dos demais contatos, registram-se a dificuldade de acesso às 
mulheres por meio telefônico. Foram pesquisadas usuárias dos municípios de Maracanaú, Maranguape, Fortaleza, 
Pacatuba, Caucaia, Guaiuba e Barreira. Não foi feita distinção quanto ao tipo de parto, cesáreo ou vaginal, nem 
quanto ao profissional que realizou o parto, se médico ou enfermeira obstetra.

Para a coleta de dados utilizou-se como instrumental um formulário contendo alguns critérios e indicadores, 
dividido em cinco partes: Perfil das entrevistadas: idade e município de origem; Pré-natal; Atendimento, Acolhimento 
e Estrutura física; Transporte e Sugestões.

Na primeira parte da Pesquisa, que tratou do Perfil das usuárias, verificou-se o seguinte: no quesito idade, 6% 
disseram ter menos de 18 anos, 27% de 18 a 20 anos, 53% de 21 a 30, 13% de 31 a 40 anos e 1% mais de 40 
anos. No quesito município de origem, 78% das entrevistadas disseram ser de Maracanaú, 10% do município vizinho 
de Pacatuba, 5% de Maranguape, 4% de Guaiuba e 1% dos municípios de Fortaleza, Caucaia e Barreira, cada um.

Na segunda parte da pesquisa, 93% das usuárias disseram ter realizado seu pré-natal, 6% não realizaram e 
1% não respondeu. Das usuárias que disseram não ter realizado pré-natal, quatro são de Maracanaú e uma de 
Pacatuba.

Ainda sobre o pré-natal, a Ouvidoria perguntou como as usuárias avaliam o serviço: 30% disseram que foi 
ótimo, 57% avaliaram como bom, 5% ruim e 8% não responderam. Nenhuma usuária disse que o seu pré-natal foi 
péssimo. Das usuárias que disseram que o pré-natal foi ótimo, dezoito são de Maracanaú, quatro de Maranguape, 
uma de Fortaleza e uma de Pacatuba.

A terceira parte da pesquisa buscou conhecer a opinião das mulheres sobre o Atendimento no Hospital da 
Mulher: 37% disseram ter sido ótimo, 58% avaliaram como bom, 3% ruim, 1% péssimo e 1% não respondeu a 
esse quesito. Em relação aos funcionários do Hospital, foi perguntado se as usuárias foram bem recebidas, bem 
acolhidas: 44% disseram que tiveram ótimo acolhimento, 52% avaliaram como bom, 3% disseram que foi ruim e 
1% acharam péssimo.

Com relação à estrutura física da Unidade, 100% das usuárias entrevistadas avaliaram como ótima (47%) e boa 
(53%). Ou seja, nenhuma das usuárias disse que a estrutura física do Hospital era ruim ou péssima.

Na quarta parte da pesquisa, as usuárias responderam sobre o item Transporte. Perguntado se as usuárias 
tiveram alguma dificuldade com o transporte até o Hospital, 92% disseram que não, enquanto que 8% relataram 
que sim. Registre-se que a maioria das usuárias que disseram não ter tido dificuldade com o transporte até o 
Hospital utilizou transporte próprio. Das que disseram ter dificuldade com o transporte, três relataram demora na 
chegada da ambulância, duas sugeriram mais ambulâncias disponíveis e uma disse que pagou transporte para 
levá-la ao Hospital.

O último item da pesquisa envolveu “aspectos gerais”, deixando em aberto um espaço para que as usuárias 
pudessem relatar algo não contemplado com as perguntas direcionadas. Do total, 79% das usuárias não 
apresentaram sugestões em prol da melhoria dos serviços prestados na Unidade, 18% forneceram sugestões e 3% 
não responderam a esse quesito.

Por fim, as usuárias apresentaram as seguintes manifestações, que foram classificadas em sugestões, reclamações 
e elogios:

SUGESTÕES: Providenciar Centro Cirúrgico; funcionários mais atenciosos com os pacientes; manutenção nos 
banheiros; melhorar o atendimento ao paciente; repassar informações corretas; manter esse padrão no Hospital, não 
deixando cair o serviço; profissionais menos grosseiros; impedir que o sol entre na enfermaria; mais ambulância; 
melhorar a alimentação; mais atenção aos exames realizados, pois diagnosticaram um determinado problema e 
depois disseram que tinha sido engano.

RECLAMAÇÕES: Falta de informação aos pacientes na recepção; demora no atendimento; mau humor da 
“enfermeira”, que reclama de tudo.

ELOGIOS: A ambulância (SOS) foi muito rápida; excelente atendimento ao paciente; todos estão de parabéns; 
atendimento ótimo.

54

Miolo - Prêmio Cecília Donnangelo.indd   54 28/01/14   11:51



As informações coletadas foram organizadas e repassadas através de relatório aos responsáveis pela gestão 
municipal do SUS e gestão estratégica do Hospital. A análise das informações subsidiaram ações como: Capacitação 
dos funcionários para a humanização do atendimento; fortalecimento de um processo de discussão sobre boas 
práticas e segurança na atenção ao parto e ao nascimento; melhoramento da capacidade instalada através da 
transferência do Centro Cirúrgico e da Neonatologia do Hospital para a estrutura da Unidade da Mulher; estímulo 
ao melhoramento continuado do sistema logístico de transporte de pacientes (ambulância – SOS).

CONCLUSÕES

Uma das ações mais importantes da Ouvidoria consiste em organizar e interpretar as informações que recebe da 
sociedade para a construção de indicadores destinados a subsidiar políticas e ações governamentais. Dessa forma, 
a Ouvidoria transforma as manifestações que recolhe dos usuários em informações e elabora relatórios que sugerem 
melhoria e subsidiam os gestores na tomada de decisões, além de auxiliar o controle social, possibilitando uma 
articulação entre os cidadãos e demais atores envolvidos com a saúde pública, podendo ainda contribuir com a 
gestão do sistema e na formulação e no aprimoramento das políticas públicas de saúde. 

Apesar dos avanços e resultados que podem ser identificados no que se refere às ações das Ouvidorias, no Brasil 
ainda estamos distantes de uma gestão do SUS que tenha realmente como centro o cidadão, sua participação na 
definição das políticas de saúde e no seu controle, acesso às informações, conforto, respeito à intimidade e aos seus 
direitos. Não obstante as dificuldades culturais, é válido salientar o esforço empreendido pelos estados e municípios 
em consolidar suas ouvidorias como um instrumento da gestão e com isso contribuir para a promoção do diálogo 
e do envolvimento de todos na resolução das questões apresentadas pela população usuária do SUS.

Observou-se que a Ouvidoria da Saúde de Maracanaú, ao realizar pesquisas e elaborar relatórios com dados 
que representam a voz do cidadão na busca por fazer valer os seus direitos de cidadania, acaba influenciando ações 
de melhoria para o bom funcionamento do sistema de saúde no âmbito do município, contribuindo potencialmente 
para o aprimoramento da gestão do SUS em Maracanaú/CE.
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INTRODUÇÃO

O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, criado pela 
Constituição Federal de 1988 para que toda a população brasileira tivesse acesso ao atendimento público de saúde, 
com seus princípios estabelecidos na Lei Orgânica de Saúde - Lei nº 8080 -, em 1990, utilizando como base o 
artigo 198 da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1990). 

Os princípios que garantem que “a saúde é um direito de todos e um dever do Estado”, como afirma o Art.196 
da Constituição Federal, passaram a ser utilizados pela justiça brasileira nos processos de demandas judiciais, 
para garantir o acesso aos serviços prestados pelo SUS pela população no momento em que o Sistema deixa de 
disponibilizá-los (BRASIL, 1988). 

Com o avanço do processo de judicialização da saúde, os gestores da assistência farmacêutica precisavam 
encontrar uma nova forma de atuação, identificando as principais dificuldades de acesso aos medicamentos 
essenciais, no sentido de responder às demandas judiciais e ao mesmo tempo garantir o acesso aos seus usuários 
de medicamentos pelo SUS.

Há ponderações negativas sobre o processo de judicialização da saúde, levando em conta que o deferimento 
absoluto de pedidos judiciais pode aprofundar as iniquidades de acesso no sistema público de saúde, favorecendo 
aqueles que têm maior possibilidade de veicular sua demanda judicialmente em detrimento dos que não possuem 
acesso à justiça, assim como as demandas não previstas no planejamento dos serviços faz com que alguns gestores 
da Assistência Farmacêutica (AF) se utilizem de procedimentos de compra não usuais na administração pública e 
tenham maior gasto na aquisição destes medicamentos (PEPE et al., 2010).

A fim de organizar o fluxo de entrada das solicitações de medicamentos, seja por demanda judicial, demanda 
administrativa ou demanda espontânea, a Secretaria de Estado de Saúde do Pará (SESPA) resolveu criar o Núcleo 
de Demandas Judiciais (NDJ), o setor da Assessoria Especial e a Ouvidoria como canais de entrada para essas 
demandas.

O Núcleo de Demandas Judiciais (NDJ) está localizado na sede da SESPA, onde recebe as demandas oriundas 
de processos judiciais, como liminares, e demandas de ações públicas encaminhadas pela Procuradoria Geral do 
Estado (PGE). A Assessoria Especial também está localizada na sede da SESPA e atende demandas administrativas, 
tanto do Ministério Público quanto demandas espontâneas, encaminhadas para o Departamento Estadual de 
Assistência Farmacêutica (DEAF)/SESPA para parecer técnico dos farmacêuticos.

A via administrativa permite que o paciente receba o medicamento para um período de tratamento pré-
estabelecido mais rapidamente do que pelo processo de compra oficial, evitando a demanda judicial e contribuindo 
com as principais interferências na programação da gestão estadual da assistência farmacêutica.

A Ouvidoria fica situada em um prédio externo da sede e recebe demandas de qualquer natureza oriundas dos 
144 municípios do Estado. É responsabilidade sua orientar o usuário quanto ao fluxo correto para aquisição dos 
medicamentos essenciais através do Sistema Único de Saúde (SUS). As Ouvidorias também estão atuando como 
canal de entrada desses processos de solicitação de medicamentos, pois são canais de acesso disponibilizados aos 
usuários para a comunicação junto à gestão do SUS.

DESENVOLVIMENTO DO TEMA

Para a construção do diagnóstico, a estratégia utilizada foi a análise in loco dos registros realizados na 
ouvidoria da SESPA no período de 01 de janeiro de 2012 a 01 de janeiro de 2013, através do Sistema Ouvidor 
SUS/MS. Com o objetivo de avaliar e identificar as dificuldades de acesso aos medicamentos essenciais registrados 
como justificativa para a solicitação, também foi feita a comparação dos medicamentos solicitados com as listas 
de referência de medicamentos do SUS: Básicos, Especializados e Estratégicos (BRASIL, 2012) e padrão estadual.
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TABELA 1 - Demandas registradas na ouvidoria/SESPA classificadas por assunto

Fonte: Sistema OuvidorSUS/MS - Ouvidoria/SESPA.

ASSUNTO

GESTÃO
TRANSPORTE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
COMUNICAÇÃO
FINANCEIRO
ASSUNTOS NÃO PERTINENTES
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS 
DE SAÚDE - ESF/PACS
CARTÃO SUS
ORIENTAÇÕES EM SAÚDE
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
OUVIDORIA DO SUS
PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL - SISTEMA CO-PAGAMENTO
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL
(VAZIO)
PROGRAMA NACIONAL DE DST E AIDS
SAMU
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA
PRODUTOS PARA SAÚDE/CORRELATOS
TOTAL GERAL

TOTAL

188
72
56
30
24
20

14
13
12
12
11
10
10
8
7
6
6
5
3
2

509

Este setor foi selecionado por ser um dos canais de entrada das solicitações dos usuários para a aquisição dos 
medicamentos essenciais disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), oriundos dos 144 municípios do 
Estado, que por algum motivo não estão sendo disponibilizados pela rede.

Houve ainda a visita técnica ao Departamento Estadual de Assistência Farmacêutica – DEAF/SESPA para 
autorização quanto à realização da pesquisa, assim como para conhecimento e contribuição da gestão quanto aos 
procedimentos técnicos desenvolvidos pela Secretaria de Estado, com o fito de diminuir as dificuldades dos usuários 
no processo de aquisição de medicamentos essenciais padronizados pelo SUS.

DISCUSSÕES SOBRE O TEMA

No período estabelecido para a pesquisa, foram registradas 509 demandas na ouvidoria da SESPA, através do 
Sistema OuvidorSUS/MS, sendo 30 demandas referentes a problemas com a Assistência Farmacêutica dentro do 
Estado do Pará, como podemos observar na Tabela 1 abaixo:
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TABELA 3 - Principais Dificuldades dos Usuários do SUS para a Aquisição dos Medicamentos Essenciais

Fonte: Sistema OuvidorSUS/MS - Ouvidoria/SESPA.

Nº

05
02
01
07
08

10
03
04
06
09

MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS
PACIENTE AGUARDANDO A REPOSIÇÃO DO ESTOQUE
FALTA DE MEDICAMENTO 
DOSE PRESCRITA DIFERENTE DA DOSE DISPONÍVEL
FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE O FLUXO CORRETO PARA AQUISIÇÃO DOS 
MEDICAMENTOS
TRANSFERÊNCIA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE
DISPENSAÇÃO DA QUANTIDADE INFERIOR A PRESCRITA
MEDICAMENTO VENCIDO
DEMORA NA LIBERAÇÃO DA APAC
SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA
TOTAL

TOTALDIFICULDADES DOS USUÁRIOS

10
08
02
02
02

02
01
01
01
01
30

TABELA 2 - Demandas registradas com o assunto relacionado com a assistência farmacêutica

Fonte: Sistema OuvidorSUS/MS - Ouvidoria/SESPA.

ASSUNTO

ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA

TOTAL GERAL

ATENÇÃO BÁSICA
COMPONENTE ESPECIALIZADO
NÃO ESPECIFICADO 
NÃO PADRONIZADO
OUTROS

TOTALSUBASSUNTO 1

02
13
01
10
04
30

Com base na tabela anterior, já considerando as 30 demandas relacionadas à assistência farmacêutica, uma 
primeira avaliação aponta para o medicamento não padronizado como o segundo sub assunto 1 mais registrado, 
com 10 registros, como podemos observar na Tabela 2 a seguir:

Sob a percepção da ouvidoria, pôde-se assim identificar as principais causas relacionadas à dificuldade de 
acesso dos usuários aos medicamentos essenciais disponibilizados pelo SUS no estado do Pará, como explicitado 
a seguir:

Diante da avaliação da Tabela 3, foco na principal dificuldade identificada: prescrição médica contendo 
medicamentos não padronizados pelo SUS (10 registros), onde, após uma avaliação mais técnica, revelou-se 
que esses medicamentos não estavam contidos na RENAME 2012 e nem faziam parte do elenco de medicamentos 
especializados pactuados em CIB da Relação Estadual de Medicamentos Especializados do Estado do Pará (REMEPA). 

A segunda maior dificuldade identificada foi a demora na reposição do estoque dos medicamentos especializados 
(08 registros) dispensados por Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC). No estado do Pará 
existem 19 Unidades de Dispensação de medicamentos especializados atendidas pela gestão estadual, que mesmo 
programando sua demanda, ficam sem estoque para o atendimento dos pacientes cadastrados, aguardando a 

60

Miolo - Prêmio Cecília Donnangelo.indd   60 28/01/14   11:51



reposição que será enviada pela SESPA ou pelo setor de compra da própria Unidade Dispensadora, às voltas com 
a burocracia dos processos de aquisição (licitação) e demora no recebimento dos medicamentos pelas empresas 
ganhadoras dos processos.

Outras dificuldades também apareceram nos registros, como a falta de medicamentos da atenção básica 
(02 registros) sob responsabilidade dos municípios dispensados pelas Unidades Básicas municipais de saúde; 
dispensação de medicação com dosagem diferente da indicada (01 registro) para o ajuste do estoque da Unidade; 
falta de medicamento diante de lote vencido (01 registro) e sem reposição; entrega de quantidade inferior à prescrita 
(01 registro); problemas burocráticos na demora da liberação de APAC (01 registro); tentativa de tratamentos com 
medicamentos importados sem registro da ANVISA (01 registro) e a falta de informação sobre o fluxo correto para 
aquisição desses medicamentos essenciais (02 registros), dificultando o acesso, gerando interrupção do tratamento 
e agravamento do quadro de saúde desses pacientes.

A principal causa destes problemas foi a ausência de normas de prescrição e dispensação dentro do Estado, 
exigindo que os profissionais de saúde da rede pública cumpram a legislação e garantindo os direitos dos usuários 
em ter seu tratamento medicamentoso de forma gratuita e disponível pelo governo. A não priorização dos processos 
de aquisição dos medicamentos em tempo hábil para o atendimento também agravou a situação.

Com a responsabilidade de estabelecer normas e/ou recomendações e/ou resoluções complementares que 
disciplinem o uso racional de medicamentos no âmbito do Estado do Pará, a Secretaria de Estado de Saúde Pública 
(SESPA) resolveu constituir a Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), através da Portaria Estadual nº 1885 de 
17/08/2011, com a competência de elaborar, atualizar e divulgar a cada 12 (doze) meses ou quando for necessário 
a lista de medicamentos essenciais do Estado do Pará, assim como a inclusão de novas drogas ao padrão do 
Estado, a partir das demandas recebidas junto aos seus canais de entrada de demandas judiciais, solicitações por 
processo administrativo e via ouvidoria. (PARÁ, 2011)

A relação atual de medicamentos especializados padronizados pelo Estado possui 104 itens, com a inclusão de 
medicamentos de forma contínua, na tentativa de diminuir os processos por demanda judicial, mas ainda precisa 
passar por ajustes para atender à real necessidade dos seus usuários. Mesmo com a atualização da RENAME em 
2012, pelo Ministério da Saúde, através da Portaria MS/GM n 533, de 28 de março de 2012, e a atuação da CFT/
SESPA, sempre existe uma demanda que não se enquadra em ambas as ralações e precisa ser incluída para o 
atendimento das necessidades dos pacientes.

Outro fator muito importante levantado pelo setor foi o recurso financeiro reduzido ou insuficiente para a 
aquisição de novos tratamentos que possuem alto valor de mercado por ser um produto novo e até exclusivo de 
algumas indústrias farmacêuticas, assim como a compra dos medicamentos exigidos pelas demandas judiciais.

Outro entrave para que o fluxo normal de aquisição destes medicamentos essenciais não funcione é a pressão 
da indústria farmacêutica sobre os profissionais de saúde, assim como sobre os próprios usuários, através de 
propaganda direta aos estabelecimentos de saúde ou utilização de publicidade em várias mídias de amplo alcance, 
incidindo diretamente sobre a escolha do tratamento pelo paciente.

A ausência de profissionais farmacêuticos principalmente nas etapas de seleção e aquisição de medicamentos, 
assim como nas comissões de licitações, também influencia a escolha dos medicamentos que serão elencados para 
compor o padrão, situação bem evidenciada nos municípios do Estado, sobrecarregando as demandas recebidas 
pela secretaria estadual de saúde responsável judicialmente pelo não atendimento do usuário pelo município.

Todos esses fatores levaram a um único resultado: aumento de processos administrativos, aumento de demandas 
judiciais e aumento da mediação ao fluxo pela ouvidoria. Mas o que realmente é preocupante para a assistência 
farmacêutica é o uso irracional dos medicamentos: tratamentos prescritos não realizados, agravamento das 
doenças para procedimentos de alta e média complexidade, eficácia terapêutica comprometida pelos tratamentos 
descontinuados e até o óbito do paciente.

Para melhorar o processo de programação e o monitoramento dos medicamentos, o Departamento de Assistência 
Farmacêutica (DEAF)/SESPA desde março de 2012 aderiu ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica 
– HÓRUS (Hórus Especializado). Criado pelo Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos 
(DAF) em conjunto com o DATASUS, do Ministério da Saúde (MS), o Sistema visa qualificar e ampliar o acesso da 
população aos medicamentos essenciais, assim como permite realizar o acompanhamento fármaco terapêutico deste 
paciente. (BRASIL, 2011)

A partir de janeiro de 2013, o Hórus Especializado está sendo implantado pela gestão estadual /DEAF nas 
19 Unidades Dispensadoras de medicamentos do estado do Pará, assim como se investirá na realização de 
capacitações e treinamentos do sistema para todos os envolvidos no processo de dispensação.
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O esforço conjunto e sistemático é para corrigir distorções como as que se observa junto aos medicamentos 
prescritos e solicitados nas 30 demandas registradas na Ouvidoria, onde boa parte deles sequer faz parte do padrão 
disponível na rede pública de saúde para o tratamento dos usuários. Ao traçar estratégias para a identificação 
desses medicamentos não padronizados que estão sendo prescritos, através dos relatórios gerenciais da Ouvidoria, 
o DEAF/SESPA também opera junto à identificação das principais dificuldades apresentadas como justificativa para 
a obtenção dos medicamentos, por meio dos registros da Ouvidoria, a fim de que ocorra o ajuste de todo o ciclo 
da assistência farmacêutica dentro do Estado do Pará.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A preocupação da gestão da assistência farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde do Pará em melhorar 
a atuação da Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT) da SESPA, de forma ativa e permanente, considerando a 
responsabilidade de atualização da relação dos medicamentos padronizados pelo Estado, a partir das necessidades 
do cidadão, se alinha ao procedimento realizado a cada dois anos pelo do Departamento de Assistência 
Farmacêutica do Ministério da Saúde, referente à atualização da Relação dos Medicamentos Essenciais (RENAME), 
onde foi publicada recentemente a nova RENAME 2012. 

Outra estratégica estabelecida pela gestão estadual em 2013 foi o fortalecimento da rede estadual de dispensação 
de medicamentos com a implantação do Sistema de Gerenciamento Farmacêutico – Hórus em suas Unidades 
dispensadoras, na tentativa de diminuir os processos administrativos e judiciais.

Diante do exposto, a Ouvidoria estadual do SUS, pôde observar que as dificuldades apontadas são contornáveis 
mediante uma boa gestão, que leve em conta problemáticas interligadas, como a falta de medicamento, a 
demora na reposição, o medicamento vencido no estoque, a quantidade inferior a prescrita entregue para o 
paciente, a falta de conhecimento dos profissionais de saúde e pacientes sobre o fluxo correto para aquisição dos 
medicamentos, a demora no processo licitatório, as pendências financeiras com fornecedores, a desorganização dos 
fluxos e processos internos e de programação ou mesmo o profissional que, diante da relação de medicamentos 
padronizados pelo SUS e da falta de opção de um medicamento mais eficaz, acaba prescrevendo o medicamento 
que não é padrão do SUS.

A partir da identificação das principais dificuldades encontradas pelos usuários do SUS para a aquisição 
dos medicamentos essenciais dentro do Estado, o DEAF/SESPA poderá atuar na garantia do acesso universal e 
igualitário à assistência terapêutica integral, nos termos do art. 28 do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011 
(BRASIL, 2011), buscando diminuir os processos de solicitações de medicamentos recebidos por meio de demandas 
judiciais, assessoria especial e solicitações via ouvidoria da SESPA, com a incorporação dos medicamentos mais 
demandados nos seus padrões, como forma de garantir o acesso dos usuários ao seu tratamento medicamentoso 
com qualidade e com a eficácia terapêutica necessária para seu tratamento.
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INTRODUÇÃO

A ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de Resende-RJ foi implantada através da Lei Municipal 2725 de 
21 de dezembro de 2009.

O setor tem contribuído efetivamente para o aperfeiçoamento gradual e constante dos serviços públicos de 
saúde, incentivando a participação popular e a inclusão do cidadão no controle social. Sua importância é traduzida 
através das manifestações dos cidadãos (solicitação, reclamação, denúncia, sugestões e elogios), que permitem 
ações mais eficazes dos gestores, objetivando o aumento da qualidade dos serviços prestados.

A partir da ampliação dos recursos humanos, foi colocada em prática, em 14 de fevereiro de 2011, a ouvidoria 
itinerante, onde o profissional (ouvidor) desloca-se até as unidades de saúde e realiza o atendimento aos usuários, 
sendo também esclarecido aos mesmos o conceito de ouvidoria. A relação intersetorial é reforçada, à medida que 
a rede pública de saúde passa a ter clareza do papel desempenhado pela ouvidoria e divulga a existência deste 
espaço democrático que tem o cidadão como protagonista.

A proposta desta modalidade de ouvidoria ativa surgiu do Secretário de Saúde, que percebeu a necessidade de 
uma maior participação popular que contribuísse para a transformação da realidade deste município, demonstrando 
a relevância do exercício de cidadania e da gestão participativa.

Este artigo pretende mostrar a experiência bem sucedida, no que se refere ao aumento da procura da população, 
em participar das ações governamentais, e as melhorias ocorridas na saúde pública de Resende mediante o 
esclarecimento, tanto para o usuário quanto para a rede de serviços, sobre o direito de intervir no processo de 
construção das políticas públicas de saúde. 

A escolha do tema deve-se ao fato de que, mesmo sendo um assunto novo, pouco explorado, os resultados têm 
sido satisfatórios, pois possibilitam a integração entre os atores do SUS para a eficácia do seu funcionamento. A 
ouvidoria itinerante se traduz como um canal facilitador do acesso para a participação social.

DESENVOLVIMENTO

A Reforma Sanitária Brasileira foi orientada a partir do conjunto de medidas propostas na 8ª Conferência 
Nacional de Saúde, tendo como ideários a universalização, a descentralização e a equidade, que constituem a 
essência do Sistema Único de Saúde. 

... a reforma sanitária é simultaneamente bandeira específica e parte de uma totalidade 
de mudanças. (AROUCA, 1988, p. 3)

A Constituição Federal de 1988 consagrou “a saúde como direito de todos e dever do Estado”. Com a Lei 
Orgânica da Saúde (LOS) 8.080/90, o Sistema Único de Saúde (SUS) foi regulamentado, tendo como princípios o 
acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde; integralidade dos cuidados à saúde (compreendendo 
ações preventivas e curativas); e participação das comunidades nas discussões e decisões do setor. Esta participação 
popular na gestão de saúde se dá através dos Conselhos de Saúde Nacional, Estadual e Municipal, onde o 
interesse da coletividade é colocado e discutido com os gestores do sistema. A Lei 8.142/90 dispõe sobre a sua 
criação, assim como da Conferência de Saúde, ambos mecanismos de atuação da sociedade civil organizada. 

A Ouvidoria, nesse contexto, fortalece o papel legal das instâncias de gestão e controle social, porém, sua 
identidade é distinta. Ela auxilia e complementa a ação dos Conselhos de Saúde, das instâncias intergestoras, das 
corregedorias e dos sistemas de auditoria.

Tendo como base os princípios e diretrizes do SUS, que prevê o controle social em seu gerenciamento, é 
fundamental para sua consolidação que o cidadão tenha um espaço para solicitar informações sobre ações e 
serviços de saúde, ou registrar sua sugestão, elogio, reclamações e denúncias, obtendo resposta ágil e resolutiva 
a sua manifestação. A ouvidoria representa este canal de acesso, cujo trabalho deve estar direcionado para 
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potencializar a capacidade crítica, prezando um atendimento humanizado e acolhedor, tornando-se um agente de 
transformação social e de promoção da saúde pública. 

Há um apelo por meio de atos comunicativos para que determinada necessidade seja 
considerada” (MERHY, 2005).

Na sua origem, a Ouvidoria estava a serviço da Administração Pública para fortalecer a centralização do poder. 
Surgiu na Suécia no século XIX, onde a figura do ouvidor ou ombudsman significa representante ou procurador. 

No século XXI, as Ouvidorias ressurgem e se multiplicam no Brasil para garantir que o Estado democrático 
de direito trabalhe para promover a igualdade social, respeitando os direitos sociais, políticos e civis. Portanto, 
nos setores públicos as Ouvidorias devem possibilitar o controle da sociedade sobre a instituição, por meio 
das manifestações dos cidadãos, que constituem forças potenciais de transformações nessa nova ordem política 
brasileira. 

... só o aprofundamento da democracia e a mobilização dos movimentos organizados da 
sociedade brasileira poderão fazer face ao neoliberalismo que naturaliza a questão social, 
enfocando-a de forma individual, personalizada e focalista. (BRAVO, 1996)

Colocar em prática a ouvidoria itinerante, além de facilitar o acesso dos cidadãos, reforça o papel articulador 
que o ouvidor exerce para o reconhecimento da ouvidoria como legítimo canal democrático de escuta ao cidadão 
e mediador de conflitos, aumentando a resolutividade das demandas encaminhadas em decorrência de uma rede 
sensibilizada. 

Este estudo objetiva estimular novas práticas de ouvidoria ativa, servindo de referência no processo de divulgação, 
promovendo a intersetorialidade, facilitando a democratização do acesso e fortalecendo a participação social.

O procedimento metodológico utilizado foi a entrevista semi estruturada baseada na pesquisa qualitativa/ 
quantitativa que, segundo Minayo (1994, p.22):

“O conjunto de dados quantitativos e qualitativos não se opõe. Ao contrário, se complementa, pois a realidade 
abrangida por ele interage dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia.”

Foi elaborado um cronograma com a relação das trinta e cinco unidades básicas de saúde (USFs, e Hospitais), 
distribuídas nos cinco dias da semana para acesso diário com horário definido. A ouvidoria dispõe de veículo 
próprio devidamente identificado e adquirido com a finalidade de manter atuante a ouvidoria itinerante, que recebe 
as manifestações espontâneas dos usuários do SUS.

Após a abordagem, as demandas foram inseridas no sistema informatizado Ouvidorsus para inserção dos 
dados, gerando relatórios quantificando e qualificando o trabalho realizado e fornecendo diagnóstico situacional 
que subsidia a gestão na tomada de decisão.

O resultado foi surpreendente, haja vista que além do esclarecimento sobre o funcionamento da ouvidoria, 
desmistificou alguns conceitos equivocados atribuídos à ouvidoria, como: serviço de atendimento ao consumidor, 
assessoria de comunicação social, assessoria jurídica, corregedoria, entre outros, e oportunizou aos trabalhadores de 
saúde a também se manifestarem. O desfecho ocasionou significativas mudanças favoráveis à população usuária 
do SUS e àqueles que os assistem. 

Foi constatado um acréscimo de cerca de um terço dos registros após a implantação da ouvidoria itinerante, com 
manifestações advindas dos usuários e profissionais de saúde.

Foram identificados problemas possíveis de serem resolvidos, estimulando a melhoria da qualidade do atendimento. 
Apesar de simples, quando não mencionados e registrados, acabam por ficar sem solução, enraizando posturas 
que desfavorecem o próprio serviço. Dentre as questões suscitadas e solucionadas pela gestão estão: condições 
dignas de trabalho (recurso material), apuração de denúncias pela auditoria, remanejamento de funcionários, 
encaminhamento de profissionais para tratamento de dependência química, contratação de profissionais de várias 
áreas, inauguração de serviços, reformas nas estruturas das unidades e recentemente foi avaliada a necessidade de 
uma política de educação permanente ainda no aguardo de viabilização.

A participação popular representa uma força imprescindível para fazer sair do papel o que foi reivindicado pelo 
movimento da Reforma Sanitária. O controle social no SUS, garantido pela constituição Federal, representa uma 
inovação, uma vez que os usuários são reconhecidos como membros de uma comunidade organizada de direitos 
e deveres.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No início, durante a implantação do setor, a ouvidoria itinerante causou impacto pelo próprio desconhecimento 
quanto ao seu funcionamento. Esta aproximação com as unidades favoreceu o esclarecimento, que contribuiu para o 
estreitamento da relação intersetorial, proporcionando o resgate da confiança da rede neste espaço de participação 
social e o retorno das respostas das manifestações aos usuários em tempo hábil, onde a credibilidade em relação 
à ouvidoria e consequentemente na saúde pública do município foi mantida.

O acesso facilitado aos cidadãos aumentou a demanda espontânea. Contudo, foi observado que, devido à 
cultura local, algumas unidades apresentaram menor índice de participação, o que demonstra a necessidade 
constante de socializar informações quanto ao direito à saúde pública de qualidade e o exercício de cidadania, 
utilizando os espaços existentes de participação popular.

A legitimidade deste canal de acesso se evidencia quando o cidadão solicita que o trabalho da ouvidoria 
itinerante seja sistemático.

Considerando os resultados alcançados, a continuidade da atuação deste dispositivo é priorizada, pois

... a tecnologia de descentralização do poder, construindo mecanismos de participação, 
controle social, concertação entre instâncias do poder público, aumento da base técnica 
e da capacidade de gestão ao nível local, etc. tem sido o instrumento mais eficaz de 
realização de reforma democrática do Estado do Brasil. (TEIXEIRA, 1996, p. 4)
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INTRODUÇÃO

A Ouvidoria do 13° Centro Regional de Saúde Cametá (CRS/SESPA) foi implantada através da portaria n° 34, de 
01/12/2010, e publicada no Diário Oficial do Estado n° 36803, de 2/12/2010. Desde então, vem trabalhando como 
um canal democrático de comunicação, responsável pela inserção do cidadão na gestão dos serviços de saúde, 
dando-lhe facilidade para, sempre que necessário, cobrar, informar e reivindicar soluções para conflitos e problemas 
que normalmente no processo burocrático geram desinformações ou insatisfações à população atendida pelo SUS. 
Vale lembrar que a Ouvidoria é um mecanismo institucional voltado à participação dos cidadãos, que contribui com 
a gestão democrática e participativa da saúde pública.

O Decreto n° 7.508/11, em seu artigo 37, dispõe sobre a organização e o planejamento do SUS, apontando “as 
estratégias que incorporem a avaliação do usuário das ações dos serviços, como ferramenta de sua melhoria”, e 
a “apuração permanente das necessidades e interesses do usuário” como diretrizes importantes para o Sistema 
Único de Saúde. A Ouvidoria é a instância que concretiza tais desígnios. Mais além, ao mediar manifestações e 
disseminar informações, a Ouvidoria do SUS contribui para a transparência das ações do Ministério da Saúde em 
qualquer instância.

Como o 13° CRS jurisdiciona os municípios de Baião, Cametá, Limoeiro do Ajurú, Mocajuba e Oeiras do Pará, 
esta Ouvidoria torna-se referência nos referidos municípios para o funcionamento da rede Estadual de Ouvidorias 
do SUS, lembrando que o Hospital Regional de Cametá é incluído nessa abrangência. A partir da implantação 
do referido sistema no 13º CRS, passou-se a trabalhar com ações constantes de divulgação e sensibilização nos 
municípios para o desenvolvimento das atividades da Ouvidoria do SUS. Em conjunto com a Ouvidoria da SESPA 
nível central, foi estimulada a implantação do sistema nos cinco municípios e no Hospital Regional de Cametá, com 
a finalidade de expandir a rede estadual e fundamentar a Ouvidoria do SUS.

A concepção da Ouvidoria Ativa prevê a disseminação de informações com o objetivo de mobilizar o cidadão 
para uma postura critica e de transparência em relação ao SUS, visando, em última instância, maior participação, 
inclusão e governança cidadã sobre as políticas públicas de saúde. Partindo dessa premissa, a Ouvidoria do 13° 
CRS programou para o ano de 2013, nos cinco municípios, ações que divulgam e sensibilizam a população para 
a utilização do canal de Ouvidoria.

Por acreditar que é fundamental chegar mais próximo da população, realizando visitas e conhecendo a realidade 
das comunidades, principalmente daquelas com maiores dificuldades de alcance, foi escolhido dar início aos 
trabalhos pelo município de Oeiras do Pará, considerado de mais difícil acesso. O município, que está localizado 
entre as zonas da Ilha do Marajó e Tocantins, na microrregião de Cametá, tem sua população estimada em 28.595 
habitantes, área da unidade territorial (Km2) 3.852,291 e densidade demográfica (hab/Km2) 7,42, segundo Censo 
2010 do IBGE.

Para deslocamento no município foi necessário o apoio da SMS local, que acompanhou a equipe até as 
unidades de Saúde e hospital no período das ações.

DESENVOLVIMENTO

Para cumprimento das ações programadas foram realizadas abordagens aos cidadãos que se encontravam 
nos ambientes de atendimento de cada unidade de saúde e algumas vezes nas proximidades, através de uma 
entrevista, aplicando um questionário contendo 05 perguntas que avaliavam a equipe, a unidade e o atendimento 
nos últimos 06 meses no referido município. Tendo como público alvo a população maior de 18 anos de idade, o 
objetivo do questionário era avaliar, através de dados amostrais, como anda a satisfação do cidadão com relação 
ao atendimento prestado pelo SUS, e assim gerar um relatório que possa ser utilizado pela gestão para análise e 
adequação da situação real da saúde nas localidades pesquisadas.

Foram entrevistados os cidadãos residentes nas localidades visitadas, sendo elas: ESF Marapira, ESF Marituba, 
UXI-Estrada, P.S Nova América, Unidade Básica de Saúde Central e o H.P.P. de Oeiras do Pará, todos pertencentes ao 
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município de Oeiras do Pará. Com um grande esforço e a parceria entre o 13º CRS e a SMS do município foi possível 
realizar as ações de Ouvidoria Itinerante nas referidas localidades, que principalmente em um dado período do ano, 
quando ocorrem constantes chuvas, se tornam de acesso ainda mais difícil porque as estradas ficam intrafegáveis. 
A pesquisa foi realizada no período de 04 a 09 de março de 2013.

Apesar do curto espaço de tempo, os objetivos foram atingidos e os dados sistematizados em uma pesquisa 
que aborda os seguintes aspectos: a necessidade de atendimento de saúde; a avaliação das instalações físicas da 
unidade, da equipe de atendimento e da qualidade desse atendimento; além de investigar junto aos usuários a 
possibilidade de recomendarem ou não a unidade de saúde para amigos ou familiares. 

Durante as visitas nas localidades foi possível coletar ainda outras informações de fundamental importância para 
o nosso trabalho no sistema de Ouvidoria do SUS, pois foram observados os vários aspectos de como a comunidade 
vê e utiliza os serviços do SUS naquele município. Constatamos que os cidadãos, a principio, apresentaram certa 
dificuldade para manifestar suas opiniões por desconhecerem o propósito da Ouvidoria, porém, depois que foram 
explicados os objetivos, a pesquisa fluiu de maneira natural. No entanto, houve a necessidade de ressaltar que as 
informações contidas no questionário não seriam repassadas na integra à SMS do município, pois a população não 
tem o costume de se manifestar, desconhece o direito de fiscalizar e acompanhar os serviços do SUS.

Dos cinco municípios jurisdicionados pelo 13° CRS, Oeiras do Pará é um dos que apresenta grandes dificuldades 
na área da saúde, levando-se em conta a dificuldade de deslocamento do município para outros com mais recursos. 

Através das visitas foi possível conhecer a realidade e as necessidades de saúde no município. A pesquisa pode 
servir como um trampolim para o início da análise da gestão do município com o propósito de aprimorar a atenção 
à saúde da população. Ficou evidente a disponibilidade da população dessas localidades visitadas em colaborar e 
a vontade de adquirir mais informações sobre o SUS, sendo muito gratificante a troca de “experiências” vivenciadas. 

CONCLUSÃO

As atividades da Ouvidoria do 13° CRS/SESPA estiveram sempre voltadas para a sensibilização dos gestores, 
colaboradores da área da saúde e população em geral para a importância da existência de uma Ouvidoria e o 
cumprimento de seu papel de fato na gestão pública, principalmente na atuação do SUS nos municípios. Dificuldades 
vão existir para estimular o crescimento deste sistema, pois para quem está à frente dessa responsabilidade de 
intermediar a relação entre opinião pública e gestor é um grande desafio, por receber informações que podem 
contribuir de fato para uma mudança na gestão. Porém, nem sempre a Ouvidoria é vista com deveria, muitas 
vezes confundida com auditoria ou mesmo com um sistema que atrapalha a gestão. Quem procura compreender e 
aprofundar-se na definição de um sistema de Ouvidoria consegue constatar uma nova era no campo da gestão, 
que permite verificar o trabalho desenvolvido através da opinião de quem recebe o serviço, obtendo dados 
concretos para analisar e avaliar o que precisa ser melhorado e/ou modificado.

 Partindo dessa ideia, a Ouvidoria do 13° CRS programou e realizou as ações de ouvidoria itinerante no 
município de Oeiras do Pará como um primeiro passo para outras visitas, visando de fato desenvolver as atividades 
de uma Ouvidoria ativa e contribuindo para a visibilidade da realidade do atendimento oferecido pelo SUS nas 
referidas localidades. Alcançados os objetivos, esse trabalho nos enriquece e traz inspiração para continuarmos 
realizando atividades que nos permitam de fato divulgar e sensibilizar colaboradores para o sistema de Ouvidoria, 
buscando assim nosso propósito de juntos aprimorarmos o SUS.

 Grandes foram as experiências trocadas entre cidadãos e Ouvidoria, com muitas informações e situações 
de uma comunidade cheia de esperanças e necessidades. Diante da diversidade que o nosso país oferece, 
vivemos a aventura de conhecer lugares novos, tivemos a gratificação de chegar a um local definido e enfrentar 
as dificuldades, os costumes, os detalhes peculiares de cada localidade, enfim, uma ação que pretende modificar 
todos os integrantes deste acontecimento: cidadãos, gestão, Ouvidoria e SUS. Espera-se que de fato seja levada em 
conta a referida pesquisa, para que todos os interessados consigam ampliar suas expectativas de melhorias para 
ambos os lados, com análises, sugestões e atitudes, fundamentadas na real necessidade do município.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho pretende elucidar a atuação da Ouvidoria Descentralizada da Secretaria de Estado de Saúde 
do Rio de Janeiro, dentro do Hospital Estadual Eduardo Rabello (HEER), apontando as ações desenvolvidas pelo 
setor, a fim de ampliar a gestão participativa, bem como a qualidade dos serviços de saúde da Unidade, tendo 
em vista que:

A participação direta do cidadão na gestão pública é princípio consolidado há quase cinquenta anos, inscrito na 
própria Declaração de Direitos do Homem, na qual se lê que “todo homem tem o direito a tomar parte no governo 
de seu país diretamente, ou por intermédio de representantes livremente escolhidos” (Art. XXI, inciso I). Mas, poucas 
constituições reproduzem o conteúdo desse dispositivo, sendo que a brasileira o fez apenas em 1988: “Todo poder 
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição (Art. 
1º, par. Único, Apud Lyra, 1980, p.10). 

No âmbito destes dispositivos que possibilitam a participação do cidadão na gestão pública da saúde, a 
Ouvidoria integra um dos mecanismos também existentes para esta finalidade1. Foi somente com a Constituição 
de 1988 que se estabeleceram as bases do modelo de Reforma Sanitária, que eram, fundamentalmente, segundo 
Fortes (2008, p. 18), “Igualdade de acesso, saúde como direito individual e poder local através da gestão social 
democrática”.

A autora afirma ainda que o projeto de Reforma Sanitária traz, além da Reforma do Estado, novos paradigmas 
para a relação Estado e sociedade, no sentido da ampliação da participação social, através da garantia de espaços 
intermediários entre cidadão e instituições.

Considerando-se esta perspectiva, o espaço da Ouvidoria constitui-se, juntamente com os Conselhos de Saúde, 
Conferências e Orçamento Participativo, em uma importante ferramenta para o exercício da cidadania, dentro de um 
sistema democrático, uma vez que este contém em sua essência a dinâmica da participação popular nas tomadas 
de decisão do Governo, possibilitando efetivamente mudanças profícuas em suas políticas.

Segundo Fortes (2009): 

A percepção da necessidade na criação de outros espaços para usuários e profissionais 
da saúde, no sentido de se efetivarem princípios prescritos na Reforma Sanitária de 1988, 
quanto à publicidade e transparência dos serviços ofertados, fluxos e mecanismos de 
regulação, recursos públicos entre outros, foi a deliberação na décima terceira Conferência 
Nacional de Saúde, realizada em 2007, em Brasília. Esses princípios estão expressos em 
seu documento final, na diretriz do eixo III, item 68, quando é reforçada a participação 
da sociedade na efetivação do direito humano à saúde, onde prevê que o Ministério da 
Saúde implante uma Política Nacional de Ouvidoria no SUS, envolvendo as três esferas 
de governo, para criação de ouvidorias que sejam autônomas e eleitas pelos conselhos 
de saúde2 (p.19).

A Ouvidoria é, portanto, uma resposta a esta necessidade, sendo as Ouvidorias do Sistema Único de Saúde (SUS), 
unidades de importância para sua gestão. Ao possibilitar o diálogo entre sociedade e os diferentes níveis de gestão, 
as Ouvidorias contribuem para a participação do cidadão na avaliação e monitoramento da qualidade dos serviços 
de saúde. Essa forma de controle social auxilia no aprimoramento das políticas públicas e no aperfeiçoamento 
gradual do sistema de saúde.

1 “(...) a legislação federal introduz em todo o país a participação da sociedade na gestão pública, mediante Conferências de Saúde, a quem 
compete “formular estratégias e controlar a execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros” (Lei, nº 8.142, 
de 28 de dezembro de 1990)” (LYRA, 1980, p. 10).
2 Texto na íntegra: Que o Ministério da Saúde implante uma Política Nacional de Ouvidoria no SUS, envolvendo as três esferas de governo, 
para criação de ouvidorias que sejam autônomas e eleitas pelos conselhos de saúde, incluindo ouvidorias populares, implantando sistema 
de avaliação pelo usuário do atendimento em todos os serviços públicos de saúde e rede conveniada, com apresentação sistemática de 
relatórios periódicos aos Conselhos, informando o número, as características e a resolutividade das denúncias recebidas. Tratando também 
de assuntos referentes ao cumprimento do Pacto pela Saúde, a presença do serviço de Ouvidoria em todas as unidades básicas, hospitais 
do SUS, nos Conselhos Nacional, Estaduais, Municipais e Distritais de Saúde, com ampla divulgação à sociedade, objetivando maior controle 
social sobre o sistema, a correção das distorções e a divulgação dos direitos do cidadão, garantindo acesso ao Sistema e mecanismos de 
avaliação. (http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/relatorio_consolidado_13cns.pdf) (Apud FORTES, 2008). Acesso em 22/05/2013.
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A Ouvidoria no HEER é uma Ouvidoria em Saúde que faz parte da rede de Ouvidorias Descentralizadas da 
Ouvidoria Geral da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ)3, integrando assim a dinâmica do 
trabalho desenvolvido por esta instância, constituindo-se como “espaço estratégico e democrático de comunicação 
entre o cidadão e os gestores do Sistema Único de Saúde, relativos aos serviços prestados” (BRASIL, 2010, p. 5). 

Nesse sentido, o presente trabalho visa apresentar as estratégias adotadas pela equipe da Ouvidoria no HEER 
com o objetivo de ampliar o exercício da cidadania dos usuários que utilizam os serviços de saúde prestados 
pelo hospital, tendo como eixos articuladores das atividades desenvolvidas pelo setor, o aumento e a melhoria na 
qualidade da informação acessada pelo cidadão.

A HISTÓRIA DA OUVIDORIA NO HEER

Esta pesquisa se baseia nas experiências vivenciadas pela equipe da Ouvidoria no HEER, nos anos de 2011 e 
2012, utilizando os registros de atendimentos, projetos, trabalhos escritos pela equipe e material disponibilizado 
nas capacitações ministradas pela Ouvidoria Geral da SES e Subsecretaria Geral/Assessoria de Qualidade da SES-RJ.

O Hospital Estadual Eduardo Rabello é uma Unidade de média complexidade de porta fechada, inaugurado 
em 1973, com o objetivo de atender a população idosa residente na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. 
A Unidade possui atendimento ambulatorial, com diversas especialidades médicas e não médicas, uma Unidade 
Intensiva (UI) e três alas para internação, sendo uma feminina, uma masculina e uma destinada a pacientes 
transferidos do Hospital Rocha Faria, também situado no bairro de Campo Grande. Além disso, a Unidade possui 
laboratório, setor de reabilitação, centro de imagens, raio-x, Centro Dia e Centro de Convivência. 

A Ouvidoria no HEER foi implantada em abril de 2008, no entanto, as Ouvidorias em Saúde no Estado do Rio de 
Janeiro só foram regulamentadas com a Resolução da SESDEC nº 999, de 29 de Janeiro de 2010, posteriormente, 
alterada e ampliada pela Resolução da SES nº 207, de 22 de Dezembro de 2011, que dispõe sobre a regulamentação 
da Ouvidoria Geral da Secretaria de Estado de Saúde. Este documento determina no que consiste a Ouvidoria da 
Saúde, como ela se estrutura, as formas de funcionamento, prazos de respostas, dentre outros aspectos.

No início, o atendimento da Ouvidoria no HEER era bastante reduzido, pois o setor contava somente com duas 
urnas na Unidade, não realizava a busca ativa, não havia a participação da Ouvidora nas reuniões realizadas pelo 
hospital, além de não haver divulgação sobre a existência do setor para funcionários, acompanhantes e pacientes.

A partir de 2011, viu-se a necessidade de implementar novas ações de divulgação do trabalho desenvolvido pela 
Ouvidoria na Unidade, uma vez que o acesso era reduzido, tinha pouca visibilidade e, consequentemente, não 
havia a compreensão clara por parte dos usuários internos e externos da utilização do espaço como ferramenta de 
gestão participativa.

A estratégia era, portanto, esclarecer aos gestores e aos usuários da importância de utilização da Ouvidoria 
como espaço que os beneficiariam na construção de um Sistema Único de Saúde de qualidade, permitindo que, na 
medida em que se conhecesse melhor o processo de trabalho da Ouvidoria, esta viesse a ser disponibilizada, tanto 
aos usuários quanto ao gestor da Unidade, como uma eficaz ferramenta de participação social.

Esta mudança pode ser percebida através do crescimento no número de atendimentos ao longo dos anos, como 
demonstra o quadro a seguir, segundo indicadores elaborados pela própria equipe, com base nas manifestações 
registradas nos últimos quatro anos.

3 As Ouvidorias Descentralizadas integram a Ouvidoria Geral da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, criada em 2007, e atuam 
junto às unidades hospitalares de saúde. Foram pensadas com o objetivo de se aproximarem dos usuários dos serviços de saúde, dando 
agilidade e resolutividade ao atendimento prestado.
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A Ouvidoria no HEER teve seu panorama alterado ao longo destes anos, tendo em vista o fortalecimento e a 
divulgação deste mecanismo de garantia de direitos no âmbito da consolidação do SUS, sendo essencial para que:

(...) o cidadão tenha um espaço para solicitar informações sobre as ações e serviços de 
saúde ou registrar sua sugestão, elogio, reclamação e denúncia, com resposta ágil e 
resolutiva à sua manifestação, visando à melhoria do atendimento prestado (BRASIL, 
2010, p. 5).

A Ouvidoria constitui-se desta forma como uma ferramenta utilizada pelos usuários dos serviços de saúde 
que possibilita o controle de sua qualidade, dando efetividade a uma das formas de gestão participativa dentro 
das unidades de saúde. Neste sentido, pode ser considerada “como espaço de recepção das manifestações dos 
cidadãos, para melhor qualificar a gestão do SUS, nos três níveis de governo” (BRASIL, 2010, p. 7).

A participação da população na gestão, no controle e no monitoramento dos serviços de saúde é, portanto, 
primordial, uma vez que a saúde garantida pelo Estado brasileiro, gerida pelo Ministério da Saúde, em parceria 
com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, é um direito de todos e um dever do Estado, consagrada pela 
Constituição de 1988 e regulamentada pela Lei Orgânica 8.080/90 como sistema integrado de assistência à saúde.

PROCESSO DE TRABALHO DA OUVIDORIA NO HEER

A Ouvidoria do HEER implementou diversas ações como forma de viabilizar a ampliação da participação. Mais 
três urnas foram distribuídas pelo hospital, em espaços considerados estratégicos pela equipe, em virtude da 
grande circulação de pessoas ¬- laboratório, ambulatório, Centro-Dia, recepção e reabilitação - que possibilitam 
um aumento no acesso ao serviço ao longo dos anos.

A Ouvidoria também participa de reuniões mensais realizadas pela Ouvidoria Geral da Secretaria de Estado 
do Rio de Janeiro, nas quais se elaboram ações, mapeamentos e o monitoramento do processo de trabalho das 
Ouvidorias Descentralizadas, além da resolução de questões que interferem na dinâmica de trabalho. Nas reuniões, 
são realizadas também capacitações com os ouvidores, contribuindo para o aperfeiçoamento profissional, bem 
como para a constante melhoria no atendimento prestado.

Fonte: Gráfico elaborado pela equipe da Ouvidoria do HEER, referente 
ao número de atendimentos nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012.

GRÁFICO 1 - Total de atendimentos da ouvidoria no HEER
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O setor participa ainda da reunião de diretoria do HEER, que possibilita a integração de setores e a resolução 
de questões relacionadas à dinâmica interna da Unidade. Neste espaço, a coordenação da Ouvidoria atualiza os 
diretores dos demais setores acerca da atuação da mesma, discute casos registrados e, quando necessário, redefine 
fluxos de atendimento visando à solução de dificuldades apontadas pelos profissionais. 

Além de divulgar as ações e esclarecer dúvidas quanto a sua atuação na Unidade, a Ouvidoria também obtém 
nas reuniões uma visão geral sobre questões colocadas por cada setor da Unidade, auxiliando-os a partir das 
demanda que recebe dos usuários, ou seja, trazendo para a discussão a voz do cidadão que intrinsecamente está 
representado pelo setor.

A Ouvidoria também participa da reunião de acompanhantes de forma efetiva, integrando a equipe 
multiprofissional (enfermeiro, psicólogo, dentista, fisioterapeuta, assistente social, direção técnica do hospital e 
recepção) responsável pela coordenação do projeto, um canal de busca ativa de demandas dos usuários, assim 
como fonte de mediação de conflitos. A partir das falas dos usuários, a Ouvidoria consegue traçar um panorama 
das situações que estão ocorrendo no hospital e assim propor medidas para solucioná-las, contribuindo no sentido 
de ampliar o processo de controle social.

Este trabalho funciona como um instrumento de promoção da cidadania em saúde, no qual os profissionais 
envolvidos oferecem também palestras de capacitação sobre os cuidados com o paciente idoso, possibilitando 
a troca de conhecimentos entre técnicos e acompanhantes, prestando orientações acerca da continuidade deste 
cuidado no período após a internação.

Com base nos dados apresentados pelos usuários, mensalmente, é elaborado um relatório a ser entregue à 
Direção da Unidade e à Ouvidoria Geral da Secretaria de Estado de Saúde, a fim de expor, de forma sistematizada, 
os indicadores de atendimento, possibilitando aos gestores tomar conhecimento e valorizar tais demandas como 
essenciais ao constante aprimoramento dos serviços prestados. Estes relatórios representam uma ferramenta de 
contribuição para os gestores, pois de acordo com o Guia de Orientações Básicas para Implantação de Ouvidorias 
do SUS:

(...) as manifestações recebidas nas Ouvidorias do SUS devem ser sistematizadas e 
organizadas em relatórios gerenciais para informar e subsidiar os respectivos gestores 
sobre a incidência dos problemas servindo como referência para mudanças positivas na 
política de saúde (BRASIL, 2010, p. 6).

Tomando por base a elaboração destes relatórios, cujos demais setores não têm acesso, a Ouvidoria os envia 
diretamente ao setor do hospital que tiver o maior número de manifestações, no respectivo mês. O relatório é de 
extrema importância para o gestor do setor, pois com base no detalhamento dos problemas apontados nas falas 
dos usuários é possível mapear os pontos críticos e pensar em estratégias para solucioná-los.

Após a entrega de cada relatório, a Ouvidoria se dispõe a discutir com os representantes dos setores as 
colocações, sugestões e avaliações feitas pela equipe, contribuindo assim para a melhoria nos serviços prestados. 

A Ouvidoria também desenvolveu um “quadro de elogios” visando incentivar os profissionais a prestarem um 
atendimento de forma acolhedora, trazendo impactos na valorização dos profissionais com relação à prestação dos 
serviços, contribuindo assim para a efetivação dos “princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção e de 
gestão a fomentar trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários para a produção de saúde e produção 
de sujeitos” (BRASIL, 2003).

Diante da necessidade de dar maior visibilidade ao trabalho desenvolvido pela Ouvidoria na Unidade, foram 
impressos folders contendo o fluxograma de atendimento, objetivo da Ouvidoria, o que compete e/ou não ao setor, 
as formas do usuário acessar seus serviços, alcançando um aumento no acesso dos usuários internos e externos.

A implementação da Ouvidoria itinerante no hospital foi uma das últimas ações pensadas pela equipe no 
sentido de ampliar a informação sobre o trabalho desenvolvido pelo setor. Com esse mecanismo de busca ativa, 
a Ouvidoria vai ao encontro do usuário, acolhendo suas demandas, informando e esclarecendo sobre o processo 
de trabalho do setor.

Em 2013, a Ouvidoria do HEER foi convidada pela primeira vez a participar da Comissão da Qualidade dos 
Serviços Prestados, responsável pela elaboração do relatório a ser enviado ao Prêmio Qualidade Rio 2013 – PQRio, 
ao qual o hospital concorre desde o ano de 2012. Tal relatório consiste em dados detalhados sobre os serviços 
ofertados pelo hospital, os processos de trabalho, perfil da Unidade dentre outros aspectos.
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UM NOVO OLHAR SOBRE A OUVIDORIA DO HEER

O empenho da equipe em divulgar e informar a população usuária sobre a Ouvidoria no HEER mudou a 
concepção que pacientes, acompanhantes e funcionários tinham sobre o papel da Ouvidoria. Aos poucos, os 
usuários passaram a enxergar o setor como um mecanismo de auxílio para a solução de problemas, reconhecendo 
no serviço um espaço legitimo de mediação de conflitos.

A compreensão pelo cidadão de que possui direito a um serviço de qualidade, devendo buscar meios para 
a garantia do mesmo, é de extrema importância para a ampliação da participação social, além de fortalecer a 
responsabilização partilhada também com o cidadão na gestão dos serviços de saúde na Unidade. 

Além do aumento expressivo no número de atendimentos, outra conquista alcançada pela Ouvidoria no HEER 
foi fazer com que os setores da Unidade e Direção Geral compreendessem que o trabalho desenvolvido pelo setor 
é de essencial relevância para a gestão dos serviços de saúde. Os relatórios elaborados pela Ouvidoria contêm 
elementos importantes sobre o funcionamento dos serviços e a qualidade do atendimento prestado pelo HEER. A 
Ouvidoria atua em nível local, porém seus indicadores podem ser utilizados por instâncias superiores para pleitear 
direitos junto a outros mecanismos institucionais da administração pública.

CONCLUSÕES

Ainda que seja considerado todo o avanço alcançado pelo sistema democrático no Brasil, “a democracia 
representativa tem se mostrado limitada no que se refere ao atendimento imediato das necessidades do cidadão.” 
(LIMA NETO; CARDOSO; ALCANTARA, 2012, p. 2). Neste sentido, a Ouvidoria apresenta-se como um espaço estratégico 
e democrático de comunicação entre o cidadão e os gestores da saúde, relativos aos serviços prestados, contribuindo 
para a efetivação deste sistema no que diz respeito ao atendimento das demandas mais urgentes do usuário.

Com o passar dos anos, a Ouvidoria do HEER buscou atuar de forma a incentivar a participação social dentro 
da Unidade. Através da divulgação do trabalho realizado pela equipe, o setor alcançou a credibilidade por parte 
dos cidadãos e também a colaboração dos gestores visando à melhoria dos serviços de saúde do hospital. Hoje 
a Ouvidoria, além de contar com a participação dos cidadãos, é requisitada pelos setores para intervir em diversas 
situações.

A Ouvidoria do HEER passou a ser, portanto, mais uma forma de inserir na gestão dos serviços oferecidos, o 
olhar e a opinião do usuário que os acessa, corroborando para que esta participação ocorra na desconstrução da 
realidade vivenciada pela saúde pública no país. 

As ações desenvolvidas pela Ouvidoria procuram reconfigurar a inércia da comunicação entre o usuário e os 
gestores do sistema de saúde, buscando realizar uma atuação que procure modificar este cenário a partir do 
desenvolvimento eficiente da prestação do serviço público, centrado na democracia e na real atuação do usuário.

Se, por um lado, não podemos perder de vista que a Ouvidoria não pode ser considerada eficiente vista iso-
ladamente de um conjunto de ferramentas democráticas existentes, por outro, podemos afirmar que sua atuação 
como mecanismo de democratização nas relações Estado-Sociedade pode contribuir efetivamente para o exercício 
de uma cidadania plena.

A Ouvidoria do Hospital Eduardo Rabello procurou desenvolver ações que contribuam para a ampliação do exer-
cício democrático, ampliando a relação direta com o cidadão, buscando potencializar sua atuação como espaço de 
participação social, contribuindo assim para o acesso à informação, para o fortalecimento do exercício da cidadania 
e, consequentemente, para a consolidação de um SUS cada vez mais qualificado.
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DE ONDE VIEMOS (OUVIDORIA CLÁSSICA OU PASSIVA)

Ao se estabelecer a identidade de uma Ouvidoria, discernimos claramente dois pólos de atuação distintos: ser 
ferramenta de gestão e espaço de cidadania.

Esta figura institucional coloca no mesmo quadro aquele que tem a responsabilidade de gerenciar a máquina 
pública, proporcionando seu uso racional, e aquele que dela se utiliza.

A relação gestor/usuário requer novas práticas em que o diálogo entre esses dois atores configura-se como base 
para as tomadas de decisões ali implicadas.

A comunicação/troca de informações é fundamental em qualquer relação bilateral. Mas, se, por um lado, em 
relações individuais esse diálogo nem sempre é direto, por outro, ao envolver o coletivo, ele assume a forma de 
problema social. Os diversos interesses – lícitos – existentes dificultam as tomadas de decisões.

Ao se pensar em investimento – especificamente na área da saúde – é necessário entender o perfil do usuário 
deste serviço. E este não é estático. Um exemplo é que há menos de três décadas eram necessários poucos recursos 
para gerenciar a parcela da população com mais de 60 anos. Atualmente, não há como pensar saúde sem visualizar 
o espaço ocupado pela chamada terceira idade. São dados facilmente encontrados em compêndios estatísticos, mas 
o cidadão atual não se resigna a ser somente um número: ele tem voz. Já não basta analisar o coletivo.

Esta mudança comportamental do usuário trouxe um desafio ao gestor: entender as especificidades do indivíduo. 
Já não basta analisar o coletivo. Torna-se, então, extremamente necessário ouvir o cidadão. Desta necessidade 
surgiu o papel do ouvidor que, de uma forma simplificada, poderíamos dizer que é o ouvido do gestor e a voz 
do usuário. 

Mas, ao contrário do que se crê, esta não é uma questão atual: em 1923, houve uma tentativa de regulamentar 
o papel do “ombudsman” no Brasil, através de lei proposta pelo deputado constituinte José de Souza Mello. 
Entretanto, a primeira Ouvidoria Pública no País foi criada somente em 1986, na cidade de Curitiba, Paraná.

Decorridos 27 anos, a maturidade trouxe à entidade OUVIDORIA muitos questionamentos. Alguns se referem 
diretamente a sua relação com o usuário: quem ouvir? Como ouvir? Quando ouvir? Outros sinalizam sua importância 
para a gestão: qual a relevância dos dados coletados? Como estratificar as informações? Quais os resultados para 
o cidadão, em particular, e para a melhoria dos serviços? 

De forma clássica, o processo de atuação da Ouvidoria se inicia quando um cidadão decide se manifestar 
quanto a um fato ocorrido que – em sua visão – foi considerado fora do usual. Para isso, alguns fatores subjetivos 
tornam-se cruciais, como a disponibilidade de tempo e o grau de indignação dos envolvidos. Concluímos, então, 
que apenas aqueles casos que ultrapassam o que se considera a “linha normal” são notificados. Este é o papel 
passivo da Ouvidoria: ouvir o cidadão que buscou uma oportunidade para reverter ou afirmar uma situação 
considerada incomum.

Se ouvimos apenas o usuário que se sentiu atingido – positiva ou negativamente –, por dedução lógica, 
entendemos que não são ouvidos: aqueles que desconhecem o fluxo normal, aqueles que não têm disponibilidade 
para procurar um canal competente, aqueles que justificam os fatos na tentativa de vê-los como “normais”, ou seja, 
todos os outros usuários.

Os dados obtidos através da parcela de cidadãos que busca a Ouvidoria são legítimos e merecedores de 
atenção. Entretanto, desmentindo a máxima “quem cala, consente”, a Ouvidoria agora volta seu olhar aos demais 
atores do processo. Não há discussão sobre o fato de que os serviços públicos existem por e para o usuário. Mas 
o sujeito contemporâneo passa por contínuas mudanças e os serviços por ele utilizados devem refleti-las.

A evolução ao pensar a Ouvidoria é ir além de seu papel passivo. Este novo fazer inverte o processo clássico: a 
Ouvidoria busca o usuário, antes de ocorrer um fato incomum.
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OUVIDORIA ATIVA

Em junho de 2011, dentre as inovações propostas pela Gerência de Ouvidoria do Grupo Hospitalar Conceição, foi 
incluída a implantação efetiva da Ouvidoria Ativa, que vai além do conceito básico de ouvir. Não apenas esperar o 
usuário trazer sua demanda e apresentá-la, em seu nome, à Gestão, mas esclarecer e mobilizar esse cidadão para 
a afirmação de seu papel de co-gestor.

À Ouvidoria não cabe mais o posicionamento passivo de ouvir e repassar. A razão de sua existência é ouvir o 
cidadão, assumir o papel de seu representante nas mesas de discussão, possibilitando o exercício da cidadania a 
quem, de outra forma, não teria voz. A nova ordem global colocou muitas ferramentas de controle nas mãos dos 
usuários, tanto de serviços públicos como privados.

Conscientizar a população sobre quais são estas ferramentas e como usá-las é papel ativo da Ouvidoria. 
É fundamental conhecer o usuário, seu posicionamento, receber suas sugestões e adaptar os serviços às suas 
necessidades, sempre que possível. A gestão ativa vê o cidadão não como um ser abstrato e distante, mas como 
protagonista do processo, sendo assim, é essencial saber o que ele pensa.

Atualmente, a Ouvidoria do Grupo Hospitalar Conceição leva ao usuário, no local onde está sendo atendido, a 
opção de ser ouvido, utilizando, basicamente, duas formas de abordagem:

1 – Divulgação, através de material informativo, de locais e formas para o exercício da cidadania;

2 – Antecipando-se às situações através da realização de pesquisas que buscam os pontos a serem preservados 
e/ou mudados na visão dos maiores interessados para, desse modo, apresentar ao gestor oportunidades de 
melhorias e de elaboração de plano de ações efetivo.

PESQUISAS DE SATISFAÇÃO

Entre várias competências de uma Ouvidoria, duas delas se destacam durante a realização de pesquisas de 
satisfação: levantamento de dados e interação com o cidadão, pois criam formas mais acessíveis de comunicação 
e relação entre a comunidade e os gestores do sistema. Esses dados possibilitam apontar melhorias nos processos 
de trabalho permitindo, desta forma, o exercício pleno de uma gestão participativa, pois demonstram exatamente 
onde há necessidade de mudança.

A Gerência de Ouvidoria do Grupo Hospitalar Conceição realizou duas pesquisas durante o biênio 2011-2012, 
uma na Emergência e outra no Ambulatório do Hospital Nossa Senhora da Conceição: “Pesquisa Emergência 100 
dias + 1 no lugar certo” e “Pesquisa no Ambulatório do Hospital Nossa Senhora da Conceição”. Participou ainda 
ativamente da pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde junto às puérperas durante o ano de 2011, “Pesquisa 
Rede Cegonha”.

As pesquisas já realizadas sinalizam a necessidade de coleta permanente de dados. Com essa diretriz foi 
apresentado, pela Gerência de Ouvidoria Geral, projeto para realização de pesquisas periódicas junto aos usuários, 
abrangendo todas as unidades do Grupo. Como resultado dessa iniciativa, no ano de 2013, foi desenvolvida uma 
pesquisa de satisfação nas quatro unidades hospitalares do Grupo Hospitalar Conceição.
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PESQUISA EMERGÊNCIA 100 DIAS + 1 NO LUGAR CERTO

A “Campanha dos 100 dias +1 no Lugar Certo”, realizada pelo Hospital Nossa Senhora da Conceição, foi uma 
importante estratégia de enfrentamento da superlotação na Emergência.

A primeira experiência de pesquisa desta Ouvidoria teve como objetivo justamente avaliar o impacto na 
implantação dessa campanha e verificar o alcance das metas iniciais, ouvindo 787 usuários, que estiveram internados 
na Emergência durante o período da campanha. A participação da Ouvidoria como instrumento de melhoria da 
qualidade do atendimento, de comunicação e de escuta para usuários da instituição, deu-se através da realização 
da pesquisa, que atingiu seus objetivos iniciais ao apresentar a visão de quem usa o serviço. Com exceção das 
instalações físicas, os demais itens avaliados foram considerados satisfatórios pelos entrevistados.

PESQUISA NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA 
DA CONCEIÇÃO

Durante os meses de setembro e outubro de 2012, foram ouvidos 2.496 usuários do Ambulatório do Hospital 
Nossa Senhora da Conceição, visando avaliar o grau de satisfação com os serviços e instalações do espaço, bem 
como identificar os pontos críticos.

Para validação desta pesquisa, a Ouvidoria buscou orientação da Gerência de Ensino e Pesquisa do Grupo 
Hospitalar Conceição, a fim de entrevistar um percentual mínimo de usuários, dada a quantidade total de atendidos 
no período.

Durante 37 dias úteis, cinco pesquisadores circularam pelo Ambulatório. O contato direto com o usuário resultou 
em relatos marcantes. Ficou claro o interesse de quem acessa o serviço do Ambulatório em contestar a imagem 
apresentada pela mídia de um modo geral, quando aborda este serviço específico. Existe uma relação de afeto 
entre a comunidade e a instituição. O descontentamento com algumas situações é suplantado pela certeza de ser 
acolhido. Uma entrevistada resumiu o pensamento culturalmente enraizado: “... até tem que melhorar algumas 
coisas, mas o ‘Conceição’ nunca fecha as portas e não manda ninguém embora.”

Os pontos críticos apontados pelo usuário do ambulatório referiam-se basicamente à estrutura física e à forma de 
reagendamento das consultas; foram coletadas boas sugestões posteriormente apresentadas em relatório à Gestão.

PESQUISA SIMULTÂNEA NAS QUATRO UNIDADES DO GRUPO 
HOSPITALAR CONCEIÇÃO

A Ouvidoria Geral do Grupo Hospitalar Conceição, em uma iniciativa ousada, está desenvolvendo pesquisas 
simultâneas em quatro unidades hospitalares: Hospital Nossa Senhora da Conceição, Hospital Cristo Redentor, 
Hospital Fêmina e Hospital da Criança Conceição. O objetivo é disponibilizar dados – de forma permanente –, 
possibilitando visualizar a qualidade dos serviços prestados e consolidar a Ouvidoria como ferramenta de gestão.

Até o final de maio de 2013, já foram ouvidas cerca de três mil pessoas. Os relatos emocionam. Muitos usuários 
aguardam próximo ao pesquisador para serem ouvidos. É possível identificar em simples manifestações o exercício 
de cidadania. O resultado deste trabalho será divulgado em breve.
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DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO

Outra iniciativa que já vem sendo praticada na Ouvidoria Geral do Grupo Hospitalar Conceição é a expressiva 
distribuição de material de informação e esclarecimento. Foram distribuídos mais de dez mil folders e, aproximadamente, 
dez mil cartões de visita foram entregues aos usuários. Paralelo a isso, foram expostos banners e cartazes nos locais 
de maior circulação de usuários.

Deixando um pouco de lado as definições acadêmicas de Ouvidoria Ativa, destacamos uma experiência ocorrida 
durante a distribuição de material que talvez resuma – de modo extremamente emocional – essa experiência. Em 
certa ocasião, a equipe de Ouvidoria estava circulando pelos andares, deixando material em todos os leitos. Ao 
entrarmos em um quarto, a acompanhante de um paciente acamado nos recebeu com um grande sorriso e disse: 
“Que bom que vocês estão circulando. Só em saber que tem alguém vindo de quarto em quarto perguntando como 
estão nos tratando, o serviço já melhora!”.

Este é o objetivo da Ouvidoria Ativa: não apenas aguardar que o usuário possa vir até nós, mas, parafraseando 
o poeta, “ir onde o povo está”.
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OUVIDORIA ITINERANTE 
DO SUS NO PARANÁ:

OPERAÇÃO VERÃO/2012-13

Autor: Oliva de Fatima Pacheco Vasconcellos
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CONTEXTUALIZAÇÃO

As Ouvidorias são canais democráticos que ampliam os espaços de participação social e atuam como instrumentos 
de gestão, uma vez que as informações subsidiam as ações dos gestores nas três esferas de governo.

Através de uma gestão adequada da informação, as Ouvidorias podem contribuir e estabelecer diretrizes, 
políticas e prioridades, delineando cenários futuros e estabelecendo indicadores abrangentes que podem servir de 
suporte estratégico à tomada de decisão no campo da gestão da saúde. Além disso, são canais de informação 
para a população e contribuem para a participação do cidadão na avaliação e fiscalização da qualidade dos 
serviços de saúde.

Essa forma de controle social auxilia no aprimoramento da gestão pública e no aperfeiçoamento gradual do 
sistema de saúde.

Em 2012, a Ouvidoria da Saúde esteve presente na Operação Verão, com o Projeto de Ouvidoria Itinerante, 
cumprindo assim o seu papel de intermediação entre a administração pública e o cidadão. 

Os objetivos desta ação, além de facilitar o registro de manifestações dos veranistas sobre questões de saúde, 
foi, principalmente, divulgar as atribuições da Ouvidoria do SUS, orientando o cidadão acerca da utilização dos 
serviços do sistema de saúde, conforme cada esfera de responsabilidade. Para isso, foi realizada uma pesquisa com 
os veranistas sobre o acesso à Ouvidoria de Saúde.

A nossa expectativa, com a participação da Ouvidoria Itinerante da Saúde, divulgando suas atribuições ao 
cidadão, como deve se apropriar dos seus direitos em relação aos serviços do SUS, corrobore com a efetivação da 
participação social no nosso Estado.

APRESENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Metodologia

Os profissionais envolvidos no projeto foram os ouvidores regionais e parte da equipe da Ouvidoria Estadual 
de Saúde, além de técnicos de outros municípios, em uma parceria desenvolvida com as Secretarias Municipais de 
Saúde de Guaratuba e Matinhos. 

Em Guaratuba, o município disponibilizou profissionais de saúde que ficaram nos quatro pontos definidos 
na orla marítima, durante todo o período da Operação Verão. Na Praia Central (ponto principal), a ação foi 
desenvolvida em conjunto com o setor de endemias.

Em Matinhos, o município assumiu toda a logística de transporte do material, entre os balneários de Caiobá, 
Pontal do Paraná, Ipanema, Praia de Leste, facilitando o trabalho dos ouvidores regionais.

A temporada da Operação Verão foi de 15 de dezembro de 2012 a 17 de fevereiro de 2013.

Abordagem

A orientação aos profissionais que participaram da Ouvidoria Itinerante na Operação Verão era atender de forma 
espontânea aos veranistas, registrando (se fosse o caso) suas manifestações, tomando a iniciativa de divulgar os 
serviços da Ouvidoria e convidando-os a participar da pesquisa sobre a Ouvidoria da Saúde.

Os profissionais poderiam ainda repassar orientações sobre assuntos que não são diretamente da área da 
saúde, mas que acabam interferindo e, portanto, devem ser encaminhadas: existência de esgoto/fossa a céu aberto, 
terrenos abandonados acumulando lixo, ausência de coleta do lixo na praia, presença de animais domésticos na 
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TABELA 1 - Número de manifestações registradas na Operação Verão, segundo sua classificação

Fonte: Registros realizados durante a Operação Verão 2012-13

TABELA 2 - Número de manifestações registradas na Operação 
Verão, segundo o tipo de unidade a que a demanda se refere

Fonte: Registros realizados durante a Operação Verão 2012-13

Das 82 demandas recebidas pela Ouvidoria Itinerante, pode-se observar que 30 delas tratam de reclamações 
da população, representando 37% das manifestações; 18 do total são solicitações, o que representa 22%; 13 
denúncias foram registradas, ou seja, 16% das manifestações; as sugestões representam 8%, totalizando 7 registros 
e 14 elogios da população representaram 17% do total.

As demandas cadastradas pela Ouvidoria Itinerante na Operação Verão foram identificadas por tipo de unidade 
a que se referem, para uma melhor visualização e identificação do local de competência/responsabilidade das 
mesmas.

Conforme apresentado na tabela abaixo, 69 das 82 manifestações são de competência municipal, resultando 
com isso em 84% das demandas; na sequência, temos 8 manifestações de competência da Secretaria Estadual da 
Saúde, com 10% do total; 4 demandas registradas se referem à competência das Unidades Próprias do Estado e 
apenas 1 diz respeito à Unidade Contratualizada pelo Município, sendo, respectivamente, 5% e 1%.

praia, de ciclistas na via de pedestres, poluição sonora produzida pelos veranistas, presença de águas vivas e 
caravelas no mar.

RESULTADO DAS MANIFESTAÇÕES REGISTRADAS DURANTE A 
OPERAÇÃO VERÃO 2012/2013

O Projeto Ouvidoria Itinerante na Operação Verão acolheu 82 demandas dos cidadãos/veranistas, durante o 
periodo de 15 de dezembro de 2012 a 17 de fevereiro de 2013.

O Projeto Ouvidoria Itinerante na Operação Verão acolheu 82 demandas dos cidadãos/veranistas, durante o 
periodo de 15 de dezembro de 2012 a 17 de fevereiro de 2013.

A tabela a seguir identifica as 82 demandas criadas segundo a sua classificação:
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TABELA 3 - Número de manifestações registradas na Operação Verão, segundo o assunto

Fonte: Registros realizados durante a Operação Verão 2012-13

As manifestações, quando registradas, são tipificadas por assunto, o que gera um detalhamento maior para a 
identificação da demanda. Conforme demonstram tabela e gráfico abaixo, das 82 demandas que foram registradas, 
28 delas foram classificadas como temas pertinentes à área da saúde, representando 34% do total. As demais, 66% 
das demandas (54), foram classificadas por outros assuntos.

Área da Saúde: As manifestações referentes à Vigilancia Sanitária tratavam de questionamentos sobre higiene 
das barracas e vendedores na orla das praias; as consultas em relação às Unidades Básicas de Saúde foram a 
respeito da dificuldade de pronto atendimento; em relação às emergências, a queixa maior foi sobre a espera nas 
filas; as manifestações acerca da alta complexidade foram de usuários que já estavam em tratamento em seus 
municípios e aproveitaram para fazer o registro de suas dificuldades.

Outros Assuntos: Mesmo não pertencendo à área da saúde, outras manifestações foram devidamente 
encaminhadas às esferas competentes para que o cidadão obtenha resposta.

Anteriormente ao período da Operação Verão, a Ouvidoria Estadual já havia levantado alguns dados de 
temporadas passadas, que nos fizeram crer que haveria uma significativa manifestação de assuntos não pertinentes 
diretamente à área da saúde, como som alto, lixo e cães na praia. Então, também foi aceito o registro da 
manifestação de forma a mostrar ao gestor municipal os descontentamentos e insatisfações dos veranistas na 
temporada.
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GRÁFICO 2 - Perfil dos participantes da pesquisa por gênero

Fonte: Registros realizados durante a Operação Verão 2012-13

GRÁFICO 1 - Percentual de manifestações registradas segundo a sua tipificação

Fonte: Registros realizados durante a Operação Verão 2012-13

FIGURA 1 - Material informativo e divulgação da Ouvidoria utilizado na operação verão 2012-13

Fotos: Autoria própria

Demonstraremos, no gráfico abaixo, o perfil do usuário da Ouvidoria Itinerante durante a Operação Verão 
2012/2013. Pode-se perceber uma predominância do público feminino: 43% das demandas foram registradas por 
mulheres e 35% por homens, em 18 demandas, o que representa 22%, não se pode identificar o perfil.
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GRÁFICO 3 - Percentual de manifestações registradas na Operação Verão, 
referente ao nível de conhecimento da ouvidoria por parte do cidadão

Fonte: Registros realizados durante a Operação Verão 2012-13

GRÁFICO 4 - Percentual de manifestações registradas na Operação 
Verão, referente a utilização da Ouvidoria do SUS

Fonte: Registros realizados durante a Operação Verão 2012-13

PESQUISA SOBRE OUVIDORIA DE SAÚDE COM OS VERANISTAS

Aproveitando o Projeto Ouvidoria Itinerante na Operação Verão 2012/2013, realizamos uma pesquisa com os 
veranistas que se aproximaram da Ouvidoria, seja para fazer algum registro, ou por curiosidade, no sentido de 
saber se conheciam ou se já haviam utilizado os serviços da Ouvidoria, enfim, se já haviam tido algum contato e/
ou conheciam a Ouvidoria de Saúde. Abaixo apresentamos os resultados.

RESULTADOS DA PESQUISA

Quando indagados se já conheciam a Ouvidoria do SUS, dos 316 entrevistados, 120 responderam que sim e 196 
informaram que ainda não conheciam os serviços prestados pela Ouvidoria.

Quando solicitados a responder como conheceram a Ouvidoria do SUS, 40 pessoas informaram que tiveram 
conhecimento através de material de divulgação, 30 disseram que conheceram o trabalho através da internet, 23 
tiveram a indicação de amigos e 27 pessoas chegaram à Ouvidoria de outras formas, através de programas de TV, 
indicação de advogado ou conhecido ou até mesmo na praia durante a Operação Verão.

Das 120 pessoas que já conheciam o trabalho desenvolvido pela Ouvidoria do SUS, menos da metade, 52 delas, 
informaram que já haviam utilizado o serviço como forma de manter contato com a instituição e 68 disseram que 
até o momento não recorreram à Ouvidoria.
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GRÁFICO 5 - Percentual de manifestações registradas na Operação 
Verão, referente ao grau de satisfação do cidadão

Fonte: Registros realizados durante a Operação Verão 2012-13

GRÁFICO 6 - Percentual de manifestações registradas na Operação 
Verão, referente o prazo de resposta da ouvidoria

Fonte: Registros realizados durante a Operação Verão 2012-13

Aos cidadãos que já utilizaram a Ouvidoria do SUS foi solicitado que informassem o grau de satisfação em 
relação ao serviço oferecido: 19 pessoas informaram que ficaram satisfeitas ao utilizar a Ouvidoria, 20 tiveram uma 
satisfação razoável, 11 ficaram muito satisfeitas e apenas 2 pessoas não ficaram satisfeitas com o que lhes foi 
apresentado.

Dos 52 cidadãos que utilizaram a Ouvidoria do SUS, 27 relataram um pouco de demora no prazo para receber a 
resposta às suas demandas, 18 confirmaram que receberam a resposta dentro do prazo e 7 pessoas não receberam 
a resposta até o momento.

Em relação à qualidade das respostas recebidas pelos usuários da Ouvidoria do SUS, pode-se dizer que para 
25 pessoas a resposta foi satisfatória apenas em parte, já para outras 18 a resposta foi totalmente satisfatória e 
apenas 6 usuários não ficaram satisfeitos com a conclusão fornecida. Obs: 03 pessoas não responderam a esta 
questão.

Quando questionados sobre a iniciativa da Ouvidoria do SUS em atender a população com a Ouvidoria 
Itinerante, 247 pessoas afirmaram ser uma iniciativa muito boa, 47 apontaram como uma boa iniciativa e apenas 
10 cidadãos ficaram indiferentes quanto à iniciativa da Ouvidoria do SUS. Obs: 12 pessoas não responderam a 
questão.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conforme os resultados apresentados, tanto das manifestações acolhidas como da pesquisa realizada sobre 
Ouvidoria junto aos veranistas, concluímos que foi uma ação positiva e com resultados bastante satisfatórios, o que 
nos estimula a manter a proposta.

Em relação às manifestações acolhidas, não surpreendeu ter um número maior de questões relacionadas à 
infraestrutura dos balneários do que propriamente à área da saúde. 

A pesquisa sobre a Ouvidoria foi positiva, uma vez que a proposta foi bastante elogiada pelos veranistas, 
entendendo que a mesma não é simplesmente um setor de acolhimento de denúncias e reclamações, mas, ao 
contrário, pode ser um eficiente canal de informação e orientação à população acerca dos serviços e programas 
na área da saúde.
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO LEVA 
OUVIDORIA À LEITO DE HOSPITAL

Autor: Iris Bertoncini Meira Bonfim
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CONTEXTUALIZAÇÃO

O Hospital Alberto Rassi, unidade pública da Rede Estadual de Saúde, iniciou suas atividades em 29 de 
dezembro de 1959, com o nome de Hospital Geral – Inamps e funcionou durante vinte anos como hospital federal 
para tratamento eletivo, de urgência e emergência, em várias especialidades. 

A transferência para a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) ocorreu por força do Termo de Cessão 
de Uso nº 26 de 04/12/1990, em conformidade com o Decreto nº 94.657 de 28/07/1987, do Governo do Estado 
de Goiás e da Fundação Hospitalar do Estado de Goiás.

Em 1991, o então Hospital Geral de Goiânia (HGG) foi fechado para reforma geral, sendo suas atividades 
absorvidas pelo Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), Hospital de Doenças Tropicais (HDT) e por outras três 
maternidades.

A reabertura ocorreu somente em maio de 1998, com proposta de atendimento parcial em nível terciário para 
prestação de serviços de média e alta complexidade, realizando atendimento especializado, cirurgias eletivas 
de alto custo e procedimentos diagnósticos. Em 2001, o HGG abriu suas portas a distintas unidades de ensino e 
estabeleceu Residência Médica em oito especialidades, inicialmente.

Em março de 2012, o Hospital passou a ser gerenciado por uma Organização Social. O Instituto de Desenvolvimento 
Tecnológico e Humano (Idtech) venceu o chamamento público da Secretaria de Estado da Saúde, com a melhor 
proposta técnica. A OS goiana, fundada em 2005, promoveu um verdadeiro choque de gestão no hospital, com 
ações transparentes, proporcionando um melhor atendimento ao usuário.

Apesar de ser gerido por uma Organização Social de Direito Privado, o Hospital Alberto Rassi - HGG é uma 
unidade de saúde integralmente pública e respeita os princípios da universalização da assistência, com garantia de 
acesso igualitário à saúde, resguardando os princípios constitucionais que regem o Sistema Único de Saúde (SUS). 

O Hospital se destaca pela presteza e cordialidade no atendimento e a confiabilidade, conquistada pelo alto 
índice de resolução dos problemas de saúde dos seus pacientes. O HGG conta com 204 leitos hospitalares, mais 10 
leitos de tratamento intensivo, 26 especialidades médicas, 10 programas especiais de atendimento, 61 alunos de 
residência médica e 1048 profissionais (números de maio de 2013).

O Departamento Ouvidoria do Hospital Alberto Rassi – HGG funciona como uma espécie de controle de 
qualidade dos serviços prestados por todos os colaboradores que hoje atuam no hospital. De janeiro a abril de 
2013, a Ouvidoria do HGG registrou 240 demandas: 152 solicitações, 63 reclamações, 11 sugestões, 11 elogios e 
3 denúncias. Essas manifestações são registradas como demandas no sistema Ouvidor SUS e encaminhadas às 
coordenações para análise e tomada de providências, respondendo prontamente às solicitações. 

Um ponto a ser destacado é a atuação da equipe da Ouvidoria, que se mantém em permanece contato com os 
usuários, no sentido de obter uma crescente satisfação entre os me mesmos. O acesso aos serviços da Ouvidoria 
pode ser por telefone, e-mail, carta, caixa de sugestão, presencialmente, mantendo-se o anonimato. 

Esse sistema faz parte de um projeto mais amplo, que já começou a ser implantado, chamado Gestão Cidadã. O 
projeto, cujo objetivo é viabilizar as condições ideais para a excelência no atendimento e ajudar na administração 
da unidade, contará ainda com a participação do Conselho Local de Saúde da unidade, contribuindo também para 
o controle social.

APRESENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Em dezembro de 2012, o Hospital Alberto Rassi – HGG implantou um sistema eletrônico de pesquisa de satisfação 
com os pacientes internados. A Ouvidoria passou a ter também caráter proativo, ao visitar os leitos e ouvir a 
avaliação dos usuários após período de tratamento e internação na unidade hospitalar. 
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No dia da alta hospitalar, ouvidores vão à beira do leito para aplicar a pesquisa de satisfação. Os profissionais 
realizam os questionamentos usando tablets como ferramentas de registro. O tempo desta abordagem não 
ultrapassa 15 minutos. São 23 perguntas que podem ser respondidas com as opções: ótimo, bom, regular e ruim. 
São avaliadas as equipes médicas e multiprofissionais da unidade, a estrutura física, a qualidade da alimentação, 
o conforto das enfermarias, as condições do enxoval hospitalar, entre outros quesitos.

O Hospital, por meio de sua equipe de tecnologia, capacitou os ouvidores de forma individual. O sistema 
utilizado foi criado dentro da Organização Social gestora da unidade, o Instituto de Desenvolvimento Tecnológico 
e Humano (Idtech), é prático e de simples acesso. As informações são enviadas através de internet móvel (3G).

Os dados ficam armazenados em um site que traduz os resultados colhidos pelas ouvidoras. Através da página 
na internet é possível identificar, em tempo real, quais os itens mais bem avaliados ou os que têm o pior nível de 
satisfação por parte dos pacientes. Além da Ouvidoria, os gestores do HGG também têm acesso aos resultados. 
Com as informações, eles podem traçar estratégias importantes para a melhoria dos serviços prestados ou mesmo 
medidas administrativas quando identificada uma área com baixa satisfação.

A abrangência da pesquisa eletrônica de satisfação do Hospital Alberto Rassi – HGG, ao contrário da maioria 
das pesquisas que faz uma avaliação por meio de amostragens, atinge todos os pacientes internados na unidade 
hospitalar. Em menos de seis meses, quase mil pessoas responderam ao questionário. Ou seja, a pesquisa abrange 
100% do público de interesse da administração hospitalar.

Mais do que uma ferramenta de pesquisa ágil, os tablets conferem credibilidade e isenção em relação às 
respostas. À beira do leito, a ouvidora fica ao lado do paciente, dando a ele o acesso visual a sua resposta. Como 
os dados são enviados de forma instantânea, sem que ocorra um repasse manual das informações, não há meios 
de distorcer a opinião ou mesmo acontecer possíveis erros quando os dados são tabulados. Todo o processo é 
automatizado, sem quaisquer interferências.

A iniciativa de adotar tablets para desenvolver as pesquisas de avaliação se insere no conceito da informatização 
e economia dos recursos naturais desenvolvido pelo projeto Hospital Sem Papel, cuja implantação está em curso no 
HGG. O projeto garante mais segurança nas informações dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e rapidez 
no atendimento, além de ser um sistema de pesquisa sustentável e ecologicamente correto, pois não é utilizado 
papel nessa prática. 

Outro fator importante a ser considerado na pesquisa é o fato de ser feita de forma permanente no hospital. Ou 
seja, ao contrário da maioria das pesquisas, não é analisado um período específico e, sim, sistematicamente desde 
a implantação do sistema até os dias atuais. Por essa razão, é possível avaliar uma evolução das informações, 
conforme os acontecimentos temporais, ou não, dentro da unidade. 

A pesquisa de avaliação questiona todos os serviços, desde o atendimento pelos condutores de pacientes até 
a equipe médica. O objetivo é oferecer uma atenção humanizada em todas as áreas do hospital. Nesse sentido, o 
questionário foi elaborado de forma que nenhuma equipe deixasse de ser avaliada.

APRENDIZAGENS ACUMULADAS

Com a sistemática de pesquisa eletrônica, o Hospital Alberto Rassi ganhou uma eficiente ferramenta de gestão 
para a mensuração da qualidade dos serviços prestados. Além disso, a instituição aproximou a equipe da Ouvidoria 
dos usuários que desconhecem ou não têm a iniciativa de procurar o departamento. 

Partindo da premissa de que a maioria dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) só toma a iniciativa de 
procurar a Ouvidoria quando está insatisfeita ou quer uma resolutividade mais ágil para suas reivindicações, essa 
aproximação é de extrema importância na divulgação do departamento da Ouvidoria como aliado do paciente 
dentro da unidade hospitalar. 

A pesquisa de satisfação tornou-se um indicador da qualidade da assistência que vem sendo prestada. As ações 
decorrentes dos resultados destas pesquisas, aliadas ao comprometimento da direção do hospital, revelam-se 
agentes para mudanças de comportamento e de atitudes na forma de cuidar. 
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Esse processo implantado no Hospital Alberto Rassi – HGG é um passo importante na avaliação do desempenho 
institucional. Os gestores da área da saúde sempre enfrentaram um grande desafio para demonstrar eficiência e 
efetividade nas suas ações, por meio de indicadores adequados, que subsidiassem a administração dos serviços e 
propiciassem a tomada de decisão com o menor grau de incerteza possível.

OBSTÁCULOS ENCONTRADOS

Para desenvolver um mecanismo/processo de mensuração da satisfação dos pacientes no Hospital Alberto Rassi 
– HGG foi preciso levar em conta as seguintes questões: 

a) uso de um equipamento eletrônico de fácil manuseio; 

b) uso de um sistema próprio para o registro das informações e organização dos dados;

c) desenvolvimento do questionário a ser aplicado;

d) definição do momento apropriado para a pesquisa de satisfação;

e) definição do protocolo de abordagem da pesquisa de satisfação;

f) sistematização das informações recebidas.

As questões acima citadas foram discutidas previamente com as equipes envolvidas no processo: Coordenação 
Executiva do Idtech, Diretorias do HGG, Assessoria de Tecnologia da Informação, Assessoria de Planejamento, Núcleo 
Interno de Regulação (NIR) e Ouvidoria. Todos estes departamentos estão conectados para o sucesso da pesquisa 
de satisfação.

Para o item “A”, a Assessoria de Tecnologia da Informação sugeriu o uso de tablets porque permitiria que a 
pesquisa fosse feita em tempo real, através da internet, e de acesso privativo. Para o item “B”, programadores do 
Idtech operacionalizaram o sistema por meio de formulários disponibilizados no site do Instituto. Esse sistema já faz 
a tabulação dos dados e os apresentam de forma simplificada, com gráficos e números percentuais, como pode 
ser visto abaixo:

GRÁFICO 1 - Tela do sistema com dados já tabulados

Fonte: Assessoria de Tecnologia da Informação do Idtech.
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Para o item “C”, toda a equipe envolvida na pesquisa de satisfação procurou dar sua contribuição no sentido 
de propor um questionário sucinto, mas que atendesse todas as áreas do hospital. Desta forma, foram definidas 
23 perguntas:

1) Como você considera a maneira com que foi atendido no ato de sua internação?

2) Como você considera as orientações recebidas/material educativo entregue no ato de sua internação?

3) Na sua opinião, como foi o serviço prestado pelos condutores de pacientes?

4) Qual a sua opinião sobre as instalações das enfermarias, banheiros etc?

5) Em relação ao conforto e comodidade oferecidos pelas enfermarias (temperatura ambiente, ruído, comodidade 
das camas etc)?

6) Em relação à qualidade geral das instalações do hospital?

7) Qual a sua opinião sobre a alimentação servida aos pacientes?

8) Qual a sua opinião sobre as condições do enxoval hospitalar (roupas de cama, banho, camisolas etc)?

9) Qual a sua opinião sobre a limpeza dos quartos e banheiros das enfermarias?

10) Qual a sua opinião sobre a limpeza do hospital em geral?

11) Qual a sua opinião sobre os materiais e medicamentos utilizados no seu tratamento?

12) Atendimento Médico

13) Orientações médicas quanto ao tratamento

14) Atendimento da equipe de enfermagem

15) Orientações da enfermagem quanto ao tratamento

16) Atendimento do pessoal do laboratório

17) Atendimento do pessoal encarregado de exames e imagens: raio x, tomografia, ultra sonografia

18) Atendimento do (a) Nutricionista

19) Atendimento do (a) Assistente Social

20) Atendimento do (a) Fisioterapeuta

21) Atendimento do (a) Psicólogo (a)

22) Atendimento do (a) Fonoaudiólogo (a)

23) No geral, como você avalia o atendimento recebido no Hospital Alberto Rassi – HGG?

Para o item “D”, definiu-se que o momento ideal para a aplicação do questionário é no dia em que o paciente 
recebe alta. Para tanto, a Ouvidoria está em contato direto com o Núcleo de Regulação Interna (NIR), responsável 
por informar diariamente os nomes e as localizações dos pacientes em alta.

O protocolo da abordagem (item “E”) consiste na identificação do colaborador do HGG, responsável pela 
pesquisa. Na sequência, é feita uma explicação sobre a importância da participação do usuário, que poderá optar 
por responder ou não ao questionário. Se este responder “sim”, são coletados os dados de identificação como nome 
completo, idade, nome da mãe e endereço. Em seguida, é aplicado o questionário.

A última pergunta da pesquisa é voltada para críticas, elogios ou sugestões a respeito do atendimento/
tratamento no hospital. Este espaço é livre para o usuário, não tendo opções objetivas de respostas. A abordagem 
é encerrada com o agradecimento pela participação. A sistemática das informações recebidas (item “F”) consiste em 
repassar os dados tabulados para as coordenações e gerências envolvidas na pesquisa e as possíveis reclamações, 
elogios e solicitações.
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POTENCIALIDADES DESCOBERTAS

A Pesquisa de Satisfação do Hospital Alberto Rassi – HGG é uma clara demonstração que a Ouvidoria pode ser 
mais do que um departamento onde o usuário vai registrar a sua queixa. Com esse processo, a Ouvidoria vai onde 
o paciente está e tem, de forma clara, a sua impressão da unidade, conseguindo assim reduzir possíveis conflitos. É 
um grande ganho institucional, em que todos (coordenações e outros departamentos) podem conferir os resultados 
e traçar estratégias em função do que foi mensurado.

Essa ouvidoria “itinerante” torna-se ainda mais potente em função da última pergunta do questionário, que 
permite ao usuário uma livre manifestação a respeito do atendimento/tratamento no hospital. Cerca de 40% dos 
usuários entrevistados respondem a este último item, que tem valor imensurável porque muitas vezes são elogios 
ou reclamações nominais que permitem uma ação direta por parte dos superiores. De acordo com informações das 
ouvidoras, o espaço é utilizado mais recorrentemente por usuários que estão ou muito satisfeitos ou insatisfeitos.

ENCAMINHAMENTOS/PERSPECTIVAS DELINEADOS

Considerando que todos os pacientes em alta no hospital são abordados pelos ouvidores para participar da 
pesquisa, que 98% deles aceitam responder ao questionário, que cerca de 40% utilizam o espaço para manifestar-
se livremente reclamando ou elogiando, a Pesquisa de Satisfação tem sido um absoluto sucesso como indicador de 
qualidade e como ferramenta de gestão participativa da instituição.

O trabalho da Ouvidoria tem sido eficiente, não só em relação à Pesquisa de Satisfação, mas também na 
abertura de novos canais de comunicação através da internet, telefone, totens, caixas de sugestões, formulários 
de registros de elogios, entre outros. Ações previstas no Projeto Gestão Cidadã, que tem como missão “propiciar 
comunicação eficaz entre o Hospital Alberto Rassi – HGG e seus clientes internos e externos, contribuindo para a 
melhoria contínua de seus processos e o aprimoramento dos serviços prestados”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A humanização do atendimento e a garantia da qualidade foram normatizadas pelo Ministério da Saúde, que 
definiu diretrizes estabelecendo padrões de qualidade no atendimento: atenção, respeito e cortesia no tratamento a 
ser dispensado aos pacientes, prioridades a serem definidas, prazos para os cumprimentos dos serviços, tudo isso 
deve ser considerado, bem como a mensuração por meio de indicadores. 

Os pacientes são importantes fontes de opinião e sugestão, nesse sentido são determinantes na Gestão Cidadã 
do Hospital Alberto Rassi – HGG. As suas informações auxiliam na mensuração da qualidade, contribuindo dessa 
forma para a melhoria dos serviços oferecidos. Os resultados das pesquisas demonstram que o paciente está atento 
a falhas na prestação da assistência, comparam padrões de atendimento e de comprometimento dos profissionais. 

No Hospital Alberto Rassi – HGG, até o dia 27 de maio de 2013, 957 pacientes haviam sido entrevistados 
(considerando que o questionário passou a ser aplicado a partir do dia 3 de dezembro de 2012). Do total de 
usuários ouvidos, 64% avaliam o atendimento como bom e 34% como ótimo. As opções “regular” e “péssimo” não 
chegam a 2%. 
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O alto nível de satisfação (98%) se assemelha a outra pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Pesquisa Serpes, 
realizada entre 21 de dezembro e 11 de janeiro, em todos os hospitais da Rede Estadual de Saúde, geridos por 
Organizações Sociais. No referido levantamento, que entrevistou 200 usuários do HGG, o nível de satisfação ficou 
em 91%. Esse resultado comprova a eficiência e a isenção da Pesquisa Interna.

A Pesquisa Eletrônica de Satisfação do HGG é, portanto, uma ação permanente que visa obter informações 
sobre o nível de qualidade dos serviços prestados, além de dar a oportunidade para o paciente revelar as suas 
impressões ou até mesmo reivindicações acerca da unidade de saúde. Mostrou-se ainda um importante mecanismo 
de aproximação da Ouvidoria com os pacientes internados.
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OUVIDORIA SESPA:

UM DIÁLOGO ABERTO COM O 
GRUPO DE MULHERES “MÃE PRETA”

Autor: Lia Trindade Borges

Coautor: Andréa Nunes da Costa
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Antes da criação do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 1990), as políticas públicas voltadas à saúde da 
mulher estavam limitadas somente as ações marteno-infantil e ao papel social de mãe e de dona de casa, deixando 
de fora a assistência a mulher na maior parte de sua vida, ocasionando a fragmentação da assistência (COSTA, 
1999). Entretanto, a partir das mobilizações dos movimentos sociais feministas (1970) que criticavam essa visão 
estreita e superficial em relação ao bem-estar da mulher, esse cenário começou a mudar.

Na década de 1980, com a criação do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), houve a 
ampliação do atendimento à saúde do público feminino. As mulheres passaram a ser beneficiadas em todo o seu 
ciclo de vida, com ações que contemplaram diferentes grupos populacionais, independente das condições sociais, 
econômicas, culturais etc.

Com o referido Programa, foram incorporadas aos princípios e às diretrizes, as propostas de descentralização, 
hierarquização e regionalização do serviço, bem como a integralidade e equidade na atenção às mulheres. Dessa 
expansão, surge um novo conceito de atenção à saúde da mulher, que alcançava também populações que viviam 
em situações de vulnerabilidade. 

Além da criação do SUS, na década de 1990, vale ressaltar o papel das Conferências Internacionais (impulsionadas 
pela Conferência do Sistema ONU), no construto de tais avanços em relação aos direitos das mulheres, visto que 
passos importantes foram dados em direção ao reconhecimento das violações dos direitos à saúde da mulher 
como agressões aos direitos humanos, avanços importantes também em relação à mobilização das mulheres para 
assegurarem um bem-estar digno de saúde, bem como a orientação de reavaliação dos governos diante das 
condições de mortalidade materna e de penalidades referentes, por exemplo, ao aborto voluntário.

Já na década de 2000, destaca-se também, em âmbito nacional, a 12ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), 
que recomenda práticas voltadas às necessidades específicas das mulheres negras, indígenas, lébicas etc. Neste 
período, é também criada a Secretaria de Política para as Mulheres (SPM), vinculada à Presidência da República, 
reafirmando o comprometimento do Estado na execução das políticas que contribuam para o atendimento integral 
da mulher. Em 2004, o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher ganha status de política pública. As 
mulheres se tornam uma das principais usuárias do Sistema Único de Saúde. Essas ações buscam, dentro de uma 
ampla diversidade, um melhor conjunto de práticas de atendimento às mulheres brasileiras. 

Inserida nesse contexto histórico inovador de luta pelos direitos das mulheres, a Ouvidoria da Secretaria Estadual 
de Saúde do Pará (SESPA), na pespectativa de ouvir as mulheres em condições de vulnerabilidade e levar ao 
conhecimento delas os direitos às políticas públicas de saúde, deu início às oficinas de diálogo com o grupo “Mãe 
Preta”. Entidade formada por mulheres que trabalham na reciclagem e na confecção de artesanato com materias 
retirados do lixo, no município de Benevides, Região Metropolitana de Belém/PA. 

O município de Benevides situa-se a 25 km de Belém, com aproximadamente uma área de 187,868 km2 e uma 
população estimada de 51.651 habitantes (IBGE, 2010). O município pertence a região de saúde metropolitana I 
(Resolução CIB n° 83 de 16 de abril de 2012), e conta com 70,41% de cobertura de abastecimento de água da rede 
publica 28% de poço/nascente e vem avançando nos últimos 5 anos com as implantações do microssistemas de 
água em vários bairros. A coleta de lixo é realizada diariamente em todos os bairros, obedecendo a um calendário 
pré-estabelecido pela Prefeitura, porém, os resíduos não possuem destino adequado, sendo lançados em céu 
aberto no lixão localizado no bairro das Flores. O município foi contemplado com recursos do BIRD e já está em 
andamento com o projeto de implantação da usina de reciclagem e criação do processo seletivo de coleta de lixo 
pela população.

O grupo “Mãe Preta”1 foi fundado em janeiro de 2012. As mulheres que fazem parte do grupo se reúnem em um 
galpão localizado entre os bairros Santos Dumont e da Liberdade, na periferia de Benevides. Elas trabalham com 
materiais retirados do lixão que, após seleção cuidadosa, são transformados em produtos de consumo, vendidos 
a baixo custo. Com essas práticas de grupo, as mulheres ajudam na preservação do meio ambiente e, ao mesmo 
tempo, auferem renda e tentam mostrar às outras pessoas da comunidade a importância da manutenção do meio 
ambiente para uma melhor qualidade de vida na região.

1 No inicio, o grupo era chamado Mulheres do Galpão do Santos Dumont.
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Durante as reuniões, essas “amigas do meio ambiente” discutem estratégias para atrair novas integrantes ao 
grupo, além de dicutirem as carências da comunidade em relação ao transporte público, à saúde, à educação, 
enfim, a ausência de políticas públicas que acabam atingindo diretamente as pessoas que moram na periferia do 
município de Benevides. Mas, por que grupo de mulheres “Mãe Preta”? Segundo Marly Quadros (2008):

O Município de Benevides é o berço da liberdade negra no Pará [...], pois foi a pioneira 
no Estado e a segunda no Brasil a acabar com a exploração do tipo de mão-de-obra 
escrava, antes mesmo da Lei Áurea, promulgada em 13 de maio de 1888. Com quatro 
anos de antecipação, Benevides ficou atrás apenas do município de Redenção, no Ceará. 
Pouco do legado foi deixado por descendentes de negros, muito se perdeu com o passar 
do tempo. Como referência daquele período, hoje resta apenas um casarão antigo na 
cidade, onde funcionou o engenho de açúcar ‘Santa Sophia’. Hoje não há nenhum 
Quilombo localizado dentro da área do município, porque este foi desmembrado ao 
longo dos anos, dando origem a outras cidades (s/p)

Entretanto, uma das últimas pessoas a viver na condição de escrava na região, conhecida como “Mãe Preta”, 
por agir como “mãe de todos”, já que era a parteira, conselheira e rezadeira local, bem como carinhosa e caridosa, 
especialmente com os menos favorecidos, foi escolhida para dar nome ao grupo de mulheres de Benevides.

APRESENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A oficina com as mulheres do grupo aconteceu no barracão da Igreja Batista, situada no bairro onde elas 
realizam seus trabalhos de reciclagem. Participaram 21 mulheres da comunidade, entre 18 e 52 anos. A equipe da 
ouvidoria da SESPA iniciou o trabalho com a apresentação do vídeo “Vida Maria: o recomeço” (EMEF, Otávio Pereira 
Lopes) e, depois da exposição do curta-metragem, apresentou o objetivo do trabalho. As participantes do grupo 
“Mãe Preta” expuseram suas dificuldades e levantaram questões referentes ao acesso e à assistência do serviço de 
saúde de maneira geral.

Diante das indagações do grupo, foram repassadas informações e orientações de como acessar os serviços 
prestados pelo SUS. Instaurou-se um modelo de conversação aberto com o grupo, surgiram várias demandas, 
algumas imediatas, outras com encaminhamentos posteriores. As mulheres receberam vários materiais informativos 
sobre as ações da Ouvidoria e direitos dos usuários, bem como relativos ao funcionamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

Através de uma linguagem simples, a intenção foi explicar os princípios e as diretrizes do SUS, assim como as 
responsabilidades dos gestores municipais em facilitar o alcance dos usuários aos serviços de saúde. Do mesmo 
modo, foi apresentada a Política de Assistência Integral à Saúde da Mulher, através de programas já implantados. 
A equipe expôs os fatores que compõem a política, as várias inovações centradas no conceito da integralidade. 

As discussões suscitaram no grupo de mulheres questionamentos sobre as políticas de saúde em Benevides e, 
mais especificamente, nos bairros onde vivem.
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QUESTIONAMENTOS SOBRE POLÍTICAS DE SAÚDE QUE 
SURGIRAM DURANTE O DIÁLOGO

- Por que ainda não ocorreu a implantação da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em Benevides?

- Como conseguir medicamentos pelo SUS, que não têm no Município?

- Como conseguir cadeira de rodas pelo SUS?

- Por que pedem o cartão SUS quando o atendimento é feito pelo plano de saúde?

- Quando irão implantar a Rede Cegonha no Município?

- Por que é tão difícil atendimento no hospital de referência em oncologia?

- Quais os riscos de exposição das mulheres catadoras de lixo de Benevides aos vetores que prejudicam a 
saúde? 

- Por que ninguém faz nada em relação à grande incidência de AIDS em um bairro do Município?

 - Como conseguir representação das demandas junto ao Conselho e às Conferências de Saúde?

- Qual a razão da dificuldade de realização de exames de ultrassonografia pelo SUS, durante a gravidez?

Finalmente, foram aplicados questionários com seis perguntas, direcionadas às ações do Município junto à 
Política de Saúde da Mulher, e feito encaminhamentos das demandas surgidas durante a prática do diálogo, que 
servirão de base para a produção de informações que irão subsidiar a avaliação dos serviços de saúde prestados 
em Benevides, especialmente nos bairros onde residem as integrantes do grupo “Mãe Preta”. 

Deliberou-se que as demandas surgidas durante a conversa, seriam registradas no Sistema OuvidorSUS para 
análise e posterior encaminhamento aos órgãos competentes, a fim de promover o retorno para o grupo de tudo 
que foi encaminhado, bem como informar aos gestores do SUS, para que possam conhecer a problemática e a 
situação da saúde local.

ENCAMINHAMENTOS DAS DEMANDAS DURANTE E APÓS A 
OFICINA

1- As demandas em relação ao acesso a medicamentos de fora do padrão do SUS e a cadeiras de rodas, além 
do questionamento sobre o cartão SUS, foram esclarecidos e direcionados de forma imediata;

2- A demanda de implantação da UPA foi encaminhada à Coordenação de Urgências e Emergências do Estado 
e para a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Benevides, com o intuito de buscar informações sobre o processo 
de implantação da unidade;

3- As demandas relativas à dificuldade de acesso ao exame de ultrassonografia para as grávidas e de 
implantação da Rede Cegonha foram encaminhadas à Gestão Municipal de Saúde de Benevides, para conhecimento 
e providências necessárias, como também à Coordenação Estadual de Saúde da Mulher, na busca de informações 
sobre a implantação da Rede Cegonha da Região Metropolitana I (Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara 
e Benevides) e a operacionalização de um novo modelo de Atenção à Saúde da Mulher e da Criança;

4- A demanda de acesso ao atendimento oncológico foi encaminhada à Ouvidoria do Hospital Ophir Loyola, 
unidade de referência no tratamento oncológico no Estado, que faz parte da Rede Estadual de Ouvidorias do SUS, 
da Ouvidoria SESPA, e utiliza o sistema ouvidorSUS (Portaria nº 08, de 25 de maio de 2007/MS), registrando as 
demandas, assim como fazendo o acompanhamento e dando respostas ao cidadão;

5- Em relação ao questionamento acerca da exposição das mulheres catadoras no lixão de Benevides, aos 
vetores que prejudicam a saúde, a equipe repassou ao grupo os contatos dos CEREST/PA (Centros de Referência em 
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Saúde do Trabalhador), vinculados ao SUS, rede que presta assistência à saúde do trabalhador formal e informal;

6- A denúncia de que há um alto índice de casos de AIDS em um bairro do Município foi encaminhada à 
Secretaria Municipal de Saúde de Benevides, para conhecimento e providências, como também à Coordenação 
Estadual DST/AIDS, com sugestão de intensificar ações no local; 

7- A orientação em relação à demanda de representação junto ao Conselho Municipal de Saúde e às Conferências 
de Saúde foi para que o grupo “Mãe Preta” procurasse o Conselho Municipal de Benevides.

Dos questionários aplicados, 13 foram respondidos, obtendo as seguintes informações:

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou, através do diálogo, expor as demandas do grupo de mulheres “Mãe Preta”, localizado na 
periferia do Município de Benevides, Região Metropolitana de Belém/PA.

A história tem mostrado que as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço e respeito diante das suas 
especificidades e necessidades. No entanto, o grupo que recebeu a equipe é prova de que a luta pelos direitos das 
mulheres continua sendo um desafio para gestores e trabalhadores da saúde.

Durante a prática do diálogo, tais desafios se mostraram para a equipe, que retribuiu o acolhimento das mulheres 
de Benevides, com o esforço de responder e encaminhar as suas demandas. Vale ressaltar que tal experiência foi 
fundamental para a troca de saberes entre a equipe de pesquisadoras e o grupo de mulheres.

A Ouvidoria Central da SESPA realizou esta ação de Ouvidoria Itinerante com o objetivo de ampliar o acesso 
da população ao serviço de escuta qualificada, atuando de forma ativa, estimulando e garantindo a participação 
cidadã, uma vez que realiza a captação das demandas dos usuários e encaminha para os órgãos competentes.

Na oficina, os dados levantados, as respostas aos questionários aplicados e os esclarecimentos em relação 
aos encaminhamentos foram transformados em informações, através da elaboração de relatórios dos serviços 
prestados no Município e, posteriormente, encaminhados à Gestão Municipal e às Coordenações Estaduais, com 
sugestões de implementação da Política Integral de Assistência à Saúde da Mulher e da Ouvidoria do SUS, na 
Secretaria Municipal de Saúde de Benevides, disponibilizando o serviço à população, garantindo assim fácil acesso 
e proximidade.
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Fotos do trabalho de reciclagem do grupo “mãe preta” e da oficina

Fotos: Equipe da ouvidoria central da SESPA

ANEXO
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OUVIDORIA ITINERANTE E 
PLANO MUNICIPAL DA SAÚDE

Autor: Márcio Possebon

Coautor: Luiz Carlos Bolzan

113

Miolo - Prêmio Cecília Donnangelo.indd   113 28/01/14   11:51



CONTEXTUALIZAÇÃO

O município de Novo Hamburgo1

Novo Hamburgo é um município situado no Vale dos Sinos, na região metropolitana de Porto Alegre, a 40 km 
da capital gaúcha. Possui atualmente cerca de 240 mil habitantes, distribuídos em 223,6 Km2 de extensão territorial. 
Em sua população, existe forte presença de descendentes da imigração alemã.

O clima de Novo Hamburgo é de característica subtropical sendo, em média, ameno. O inverno é curto, com 
pluviosidade regular. Os verões são relativamente quentes. As temperaturas registradas no Município variam entre 
3OC e 39OC, aproximadamente.

Em meados de 1970, a cidade cresceu em proporções geométricas, tornando-se um dos mais populosos municípios 
gaúchos, após o incremento da indústria do couro e do calçado, transformando-se na Capital Nacional do Calçado. 
Entretanto, essa capacidade industrial passou por um momento turbulento, a partir da segunda metade da década 
de 1980 e início da década de 1990, em função da dificuldade financeira apresentada pela indústria calçadista, 
fazendo com que a economia apresentasse uma diversificação, com a ampliação do comércio local e importante 
crescimento do setor de serviços.

Na década de 1980, desencadeou-se um crescimento populacional elevado nas periferias do Município, 
gerando a necessidade de mais investimentos em infraestrutura urbana e saneamento. Mesmo com a diminuição 
do crescimento populacional, em função da crise do setor calçadista, a procura por serviços públicos aumentou.

Muitos imigrantes chegaram a Novo Hamburgo, na década de 1970 e início dos anos 1980, pessoas do interior 
do Estado e até de outros estados, que buscavam melhores condições de vida. Com a crise, grande parte desses 
imigrantes passou a conviver com o desemprego e os baixos salários, assim como com a falta de condições 
adequadas de moradia e de acesso à infraestrutura urbana. Nos últimos anos, o fluxo migratório tem diminuído, 
uma vez que não existe mais um crescimento econômico significativo, capaz de gerar empregos no setor calçadista 
e de atrair imigrantes como em décadas anteriores.

Dentre os indicadores que têm papel importante no que se refere à saúde e que merecem destaque estão o 
saneamento básico e a violência urbana. A rede de coleta de esgoto de Novo Hamburgo é mista, sistema no qual 
o escoamento pluvial e o esgotamento sanitário são conduzidos na mesma tubulação. Entretanto, essa realidade 
está mudando, uma vez que, a partir da gestão 2008/2012, a Prefeitura Municipal vem desenvolvendo projetos 
para captar recursos junto ao Governo Federal. Estes projetos, dos quais alguns já viraram obras, indicam que a 
cidade irá atingir 80% do esgoto sanitário tratado, em contrapartida aos 2% tratados nos últimos anos. Em relação 
à violência, problemas como o desemprego, a miséria, a dependência química e a injustiça social fomentam o 
crescimento dos índices de homicídios, brigas, assaltos, tráfico de drogas, prostituição, entre outros.

A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE

Novo Hamburgo possui uma rede de saúde ampla, composta por um Hospital Municipal, com 256 leitos, duas 
unidades de Pronto Atendimento funcionando 24 horas, 10 Unidades de Saúde da Família compostas por 23 
equipes, 9 Unidades Básicas de Saúde, um Laboratório Público Municipal, 8 unidades especializadas (Centro de 
Especialidades, Serviço de Atendimento Especializado em DST/AIDS e CAPS), Serviço Médico de Urgência, Farmácia 
Popular do Brasil e Farmácia Comunitária.

1 Informações colhidas no Plano Municipal da Saúde de Novo Hamburgo 2010/2013.
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Entretanto, a rede de saúde no Município era muito precária, evoluindo muito nos últimos anos. Em 2009, 
Novo Hamburgo não tinha a gestão plena do sistema. Cerca de 1.200 trabalhadores da saúde eram terceirizados 
e, devido a uma decisão judicial, tinham que ser demitidos. A rede básica e a rede de urgência e emergência 
eram insuficientes, a cobertura vacinal era insatisfatória, a cobertura de exames citopatológicos era precária. Havia 
demanda reprimida de consultas especializadas e cirurgias eletivas. 

O panorama foi mudando. Criou-se a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, todos os trabalhadores 
terceirizados foram substituídos por trabalhadores aprovados em concurso público. Já no ano de 2010, o Município 
habilitou-se à gestão plena do sistema e iniciou a implantação de mais equipes e novas unidades de Saúde da 
Família. Em 2011, foi construída uma nova Unidade de Pronto Atendimento, nos padrões do Governo Federal. 

Foi possível constatar uma sensível melhora no quadro da saúde pública na cidade. Ainda assim, há muito 
a ser feito. Há vários serviços que devem ser disponibilizados à população em maior número e de forma mais 
qualificada. Ainda enfrentamos muitas dificuldades na marcação de algumas consultas especializadas, bem como 
no agendamento de exames de média e alta complexidade. 

Considerando que a implantação da estratégia de Saúde da Família é recente no Município, ainda é difícil 
para a população entender o modelo de atenção à saúde, o seu funcionamento e o que esse modelo propõe: a 
prevenção. A cultura ainda está focada no atendimento médico, no modelo da cura.

Podemos perceber, em síntese, que Novo Hamburgo passou por um crescimento desordenado, no qual o sistema 
de saneamento, esgoto e habitação, bem como o mercado de trabalho, não acompanharam esse desenvolvimento. 
Da mesma forma, o sistema de saúde também não cresceu de maneira eficiente para atender a população, mesmo 
com todos os esforços e melhorias alcançados. Assim, a população continua encontrando dificuldades de receber 
um atendimento de qualidade pelo sistema público, o que estaria gerando insatisfações aos usuários do SUS.

A OUVIDORIA MUNICIPAL DO SUS

A Ouvidoria Municipal do SUS foi implantada, ainda que de forma experimental, no final do primeiro semestre 
de 2010, tendo sido inaugurada oficialmente no dia 17 de dezembro do mesmo ano. A população pode acessar 
a Ouvidoria por telefone, e-mail, canal de atendimento no site da Prefeitura, cartas e presencialmente, na sede da 
Secretaria Municipal da Saúde, onde está localizado o setor. Neste período de funcionamento, foram registrados 
mais de 4.500 atendimentos, das quais 3.560 foram reclamações.

A grande maioria dos usuários que acessa a Ouvidoria o faz por telefone. Esse percentual é superior a 86% do 
total de registros. Apenas cerca de 10% da população procura o serviço de forma presencial, ou seja, vai ao setor 
para exercer seu direito à cidadania.

Percebe-se que esse alto índice de reclamações, em comparação ao número total de registros, ocorre porque 
a Ouvidoria adota uma função receptora das manifestações, na qual cabe ao cidadão a iniciativa de buscar o 
atendimento e não o contrário (ouvidoria ativa).

A Ouvidoria do SUS, até então, não se deslocava às comunidades para ouvir a população, saber dos seus 
anseios, conhecer os problemas que, de forma particular, aquela região ou comunidade estava enfrentando. Como 
também não procurava a comunidade para ouvir as suas sugestões de melhorias e saber da satisfação dos 
usuários em relação a determinados serviços de saúde.
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APRESENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Novo Hamburgo (RS), através da Secretaria Municipal da Saúde e da Ouvidoria do SUS, deu início a um 
trabalho de Gestão Participativa no primeiro trimestre de 2013. A iniciativa surgiu em função da necessidade de 
elaborar o Plano Municipal da Saúde. Tínhamos como objetivo conceber um plano da forma mais democrática 
possível, ouvindo todas as regiões e comunidades da cidade e conhecendo as necessidades locais. Como o plano 
era elaborado pela Secretaria da Saúde e aprovado pelo Conselho Municipal da Saúde, poucos eram os cidadãos 
que opinavam e davam a sua contribuição, uma vez que a procura da população em geral pelas reuniões do 
Conselho são baixas.

Nesse sentido, surgiu a idéia de criação de uma Ouvidoria Itinerante, capaz de ir até as comunidades e ouvir 
a população local sobre os serviços de saúde disponibilizados e, a partir dos relatos colhidos juntos a essas 
comunidades, elaborar o Plano Municipal da Saúde.

A Ouvidoria do SUS foi responsável pelo agendamento dos encontros e articulação com as lideranças locais, 
que disponibilizavam um lugar que pudesse receber a comunidade para a conversa com os membros da Secretaria 
Municipal da Saúde e Ouvidoria do SUS.

O objetivo dos encontros era ouvir a comunidade acerca das suas demandas, tanto de forma particular, 
permitindo que o cidadão procurasse o ouvidor do SUS para apresentar-lhe sua manifestação ou sua necessidade, 
recebendo a garantia de um retorno de sua reivindicação, como também de forma mais geral, com demandas 
apresentadas pela coletividade nas reuniões, fazendo com que a Secretaria e a Ouvidoria do SUS pudessem ter 
um diagnóstico mais preciso de cada localidade, das necessidades da população que acessa o serviço público de 
saúde. 

Os encontros com a comunidade ocorreram, inicialmente, em seis localidades: Morada dos Eucaliptos, Lomba 
Grande, Roselândia, Boa Saúde, Primavera e Iguaçu, reunindo 214 pessoas. Estes encontros eram organizados por 
representantes da própria comunidade, como líderes comunitários e membros de associações de bairros, que se 
encarregavam de convocar os moradores da região. A Prefeitura também disponibilizava carro de som, informando 
à população sobre a atividade.

A primeira reunião ocorreu em uma Escola Municipal de Ensino Fundamental, na comunidade Morada dos 
Eucaliptos, localizada no bairro Canudos. Esse primeiro encontro teve uma procura tímida, contou com apenas 25 
pessoas (foto 1). Os dois encontros subsequentes tiveram uma adesão maior, é o caso de Lomba Grande, um bairro 
de características rurais, que contou com 41 participantes (foto 2), e o bairro Roselândia, que chegou a reunir 69 
moradores (foto 3). Na ocasião, o vice-Prefeito também participou do encontro, ouvindo de perto as demandas 
apresentadas pela comunidade do bairro.

Realizamos também encontros na comunidade de Boa Saúde (foto 4), que em uma noite fria recebeu 33 
pessoas, com forte presença da equipe da Unidade de Saúde da Família local, também interessada em ouvir as 
demandas da população. No bairro Primavera (foto 5), 23 moradores participaram da reunião na igreja e, ainda, 
na Vila Iguaçu (foto 6), foi possível reunir o mesmo número de participantes do encontro anterior. Vale salientar 
que outras reuniões continuam sendo agendadas, dando seguimento à meta de percorrer todas as comunidades 
do município, ouvindo a população.

A repercussão da iniciativa junto às comunidades visitadas até o momento é positiva. E essa avaliação tem 
sido feita também pelos profissionais de saúde, que têm participado dos encontros, em conjunto com a gestão. 
Como nessas atividades encontram-se reunidos gestão, trabalhadores da saúde e usuários, é possível, após ouvir 
a todos, fazer encaminhamentos que acabam por resultar em melhorias, no que diz respeito a fluxos, acolhimento 
humanizado, entre outros.

Através do conjunto de informações colhidas diretamente na comunidade, ouvindo os usuários de regiões 
diferentes, que são atendidos em unidades de saúde distintas, com a particularidade de cada localidade, o Plano 
Municipal da Saúde conseguirá contemplar, de forma igualitária, todos os cidadãos do Município.

Nesses encontros, a Secretaria Municipal da Saúde consegue prestar esclarecimentos e orientações aos moradores 
sobre serviços de saúde, doenças, tratamentos, meios de prevenção, entre outros. Orienta-se, por exemplo, sobre 
os cuidados para prevenir a dengue, a necessidade das mulheres realizarem exames de puericultura, sobre a 
campanha de vacinação da gripe, entre tantos outros. Além de colher as demandas da comunidade, a Ouvidoria 
Itinerante consegue trabalhar também com a disseminação de informações de saúde.
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Com a iniciativa da Ouvidoria Itinerante também se estabeleceu uma nova relação entre a comunidade e a 
gestão, onde a última não apenas espera a iniciativa da sociedade, mas vai ao seu encontro para ouvir seus 
anseios e necessidades e, dentro de um planejamento estabelecido através do Plano Municipal da Saúde, pode 
suprir essas necessidades de forma satisfatória, contemplando as demandas apresentadas pela comunidade.
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FIGURA 5 - Ouvidoria Itinerante - 
Reunião no bairro Primavera

FIGURA 6 - Ouvidoria Itinerante - 
Reunião na Vila Iguaçu

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria

FIGURA 3 - Ouvidoria Itinerante - 
Reunião no bairro Roselândia

FIGURA 4 - Ouvidoria Itinerante - 
Reunião no bairro Boa Saúde

Fonte: Autoria própria Fonte: Autoria própria

FIGURA 1 - Ouvidoria Itinerante - Reunião 
na comunidade Morada dos Eucaliptos

Fonte: Bruna Provenzano/Comunicação PMNH Fonte: Ronan Dannemberg/Comunicação PMNH

FIGURA 2 - Ouvidoria Itinerante - 
Reunião no bairro Lomba Grande

ANEXOS1

2 As fotos 1 e 2 foram divulgadas no site da Prefeitura de Novo Hamburgo.
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A EXPERIÊNCIA INOVADORA DE 
IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA 

DO SUS E DO NÚCLEO DE APOIO 
TÉCNICO NO MUNICÍPIO DE 

ARAGUAÍNA-TO E A PREVENÇÃO 
DA JUDICIALIZAÇÃO EM SAÚDE

Autor: Musa Denaise de Sousa Morais de Melo
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente trabalho tem como objetivo geral relatar a experiência inovadora de implantação da Ouvidoria 
do Sistema Único de Saúde – SUS do Município de Araguaína – TO. A Secretaria Municipal de Saúde – SMS de 
Araguaína - TO intensificou, a partir de maio de 2011, todas as ações necessárias à implantação da Ouvidoria do 
SUS Municipal, em atuação conjunta com o Núcleo de Apoio Técnico – NAT, processo este que tem resultado em 
constantes aprendizados, críticas empreendidas para a otimização da gestão e superação constante de obstáculos, 
com descobertas de potencialidades e perspectivas relevantes para o fortalecimento da participação social e 
prevenção à judicialização no âmbito municipal.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O Município de Araguaína integra a região norte do Estado do Tocantins e possui a segunda maior população 
do Estado, com 156.123 habitantes (Censo IBGE/2012), localizando-se a 368 km da capital, Palmas. Compõe a 
regional de saúde denominada Médio Araguaia e possui uma complexa rede de assistência pública à saúde, 
incluindo, além das Unidades Básicas de Saúde, Ambulatório Municipal de Especialidades Médicas, Unidade de 
Pronto Atendimento – UPA 24h, Unidade de Atendimento Móvel de Urgências – SAMU 192, Hospital Municipal, 
Centro de Controle de Zoonoses, Vigilância Epidemiológica, Vigilância Sanitária Municipal, Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador – CEREST, além dos serviços prestados sob gestão estadual, como o Hospital Regional 
Público de Araguaína, Ambulatório de Especialidades Estadual e Hospital de Doenças Tropicais.

APRENDIZAGENS ACUMULADAS E OBSTÁCULOS 
ENCONTRADOS

Todo o processo de implantação da Ouvidoria do SUS Municipal foi pautado por grandes aprendizagens e 
conquistas, alcançadas gradativamente desde a sua criação, em maio de 2011. A elaboração de um diagnóstico 
situacional e de um plano de ação a partir de um aprofundado estudo sobre a realidade local, incluindo as metas 
pactuadas, os recursos disponíveis e a definição de um cronograma de execução das ações, contribuíram para o 
êxito do projeto, apesar das dificuldades encontradas.

Dentre os obstáculos identificados, destacaram-se a desarticulação da rede de assistência local, a dificuldade 
de comunicação entre os setores na Secretaria Municipal de Saúde, a ausência de espaço físico e de canais de 
entrada para acolher as demandas da população, a baixa qualificação profissional, o grande número de conflitos 
envolvendo a prestação de serviços públicos de saúde e a crescente judicialização.

Como exemplo de ações desenvolvidas inicialmente, citamos a estruturação física da Ouvidoria; a seleção 
e capacitação técnica da equipe, a definição e implantação dos canais de entrada de demandas, incluindo a 
inauguração do serviço de discagem direta gratuita – DDG 0800-6468546; as reuniões sistemáticas com as 
equipes de trabalho que integram a Secretaria Municipal de Saúde; a aprovação do plano de ação pelo Ministério 
da Saúde, enviado em conjunto com o diagnóstico situacional, assim como a solicitação de acesso ao sistema 
informatizado Ouvidor SUS ao Departamento de Ouvidoria-Geral do SUS – DOGES/SGEP/MS.

Por outro lado, o Poder Judiciário havia iniciado amplo diálogo sobre a Judicialização da saúde, como ocorreu 
na Audiência Pública nº 04 realizada no Supremo Tribunal Federal nos meses de abril e maio de 2009. Importante 
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ressaltar a Resolução nº 107 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, de 06 de abril de 2010, que institui o Fórum 
Nacional do Judiciário para monitoramento e resolução das demandas de assistência à saúde, com a atribuição 
de elaborar estudos e propor medidas concretas e normativas para o aperfeiçoamento de procedimentos, reforço à 
efetividade dos processos judiciais e à prevenção de novos conflitos; além do disposto na Recomendação nº 31 do 
CNJ, publicada no DJ-e em 07/04/2010, que recomenda aos Tribunais Brasileiros a adoção de medidas visando 
melhor subsidiar os Magistrados e demais operadores do Direito, para assegurar maior eficiência na solução das 
demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde.

Afinado a tal contexto, o processo de criação da Ouvidoria do SUS Municipal e o debate iniciado entre o Tribunal 
de Justiça do Tocantins – TJTO e a Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína-TO acerca dos reais motivos das 
Ações Judiciais levaram à implementação do Núcleo de Apoio Técnico, com o intuito de prevenir novas demandas e 
apoiar tecnicamente os Defensores Públicos, Promotores de Justiça e Magistrados. Alocado na mesma estrutura física 
da Ouvidoria do SUS, justamente para atuar em conjunto com ela, foi instituído através da Portaria nº 66/2011 do 
Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína, de 18 de maio de 2011.

Em novembro do mesmo ano também foi instituído pelo TJTO o Comitê para o Monitoramento das Ações de 
Saúde – CEMAS, com a finalidade de fomentar discussões e fornecer aparato técnico a magistrados e demais 
parceiros da justiça em suas decisões relacionadas à área da saúde. Presidido pela Exma. Juíza de Direito da 2ª 
Vara da Fazenda Pública e Registros da Comarca de Araguaína, Dra. Milene de Carvalho Henrique, o Comitê tem 
atuação conjunta com o Núcleo de Apoio Técnico.

CRÍTICAS E POTENCIALIDADES

Antes da criação da Ouvidoria do SUS/NAT Municipal os usuários do SUS que necessitavam medicamentos, 
consultas e demais procedimentos na área de saúde pública buscavam apoio inicial no Ministério Público e na 
Defensoria Pública Estadual – Regional de Araguaína, e, ato contínuo, a maioria destas demandas eram ajuizadas, 
resultando em novas ações judiciais submetidas ao Tribunal de Justiça do Tocantins.

Identificada a potencialidade da Ouvidoria do SUS/NAT para atuar de modo qualificado nas manifestações 
acolhidas de modo extra-judicial, com o apoio de toda a sub-rede na Secretaria Municipal de Saúde e do Gestor 
Municipal, foi estabelecido um diálogo com a Defensoria Pública e o Ministério Público em Araguaína. Reuniões de 
trabalho sistemáticas da Ouvidoria/NAT com os Defensores Públicos e Ministério Público, coordenadas pela Exma. 
Juíza de Direito, Coordenadora do CEMAS-TO, Dra. Milene de Carvalho Henrique, contribuíram para a mudança de 
paradigmas e definição de novos fluxos de trabalho. Exemplo: as demandas registradas naqueles órgãos poderiam 
ser encaminhadas previamente à consulta da Ouvidoria do SUS/NAT, antes de serem ajuizadas.

A partir da articulação supramencionada e o estímulo à solução extrajudicial e administrativa de demandas via 
Ouvidoria do SUS, houve, dentre outros resultados positivos, uma redução mais de 80% no total de demandas 
ajuizadas pela Defensoria Pública Estadual – Regional de Araguaína, segundo dados da própria Defensoria, no 
período aproximado de um ano desde a implantação da Ouvidoria do SUS e do NAT, em maio de 2011.

Outra atuação fundamental da Ouvidoria/NAT de Araguaína respaldada pelo disposto na recomendação nº 
31 de 07/04/2010 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ foi a elaboração de Pareceres Técnicos para subsidiar 
Magistrados sobre questões técnicas inerentes às ações relacionadas à saúde.

Dessa forma, antes que sejam julgados os pedidos liminares, a Ouvidoria/NAT responde aos questionamentos 
formulados pelos Juízes solicitantes e presta os devidos esclarecimentos sobre a urgência dos casos em questão. 
Exemplos: se os medicamentos requeridos são contemplados pelo SUS, se podem ser modificados por fármacos 
preconizados pelo Ministério da Saúde, de quem é a competência pelo atendimento (União, Estado ou Município), 
dentre outros questionamentos, são considerados levando em conta os relevantes enunciados no III Fórum Estadual 
do Judiciário para a Saúde, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça e o CEMAS/TJTO em Junho/2012.2.

Tais pareceres técnicos vêm resultando em redução no número de processos que têm como requerido o ente 
Municipal, que anteriormente ficava com a responsabilidade de cumprir decisões sem uma análise crítica sobre os 
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FIGURA 1 - Exemplo de material informativo para a população sobre a atuação da 
Ouvidoria do SUS / Núcleo de Apoio Técnico de Araguaína-TO (frente e verso do folder)

Fonte: Ouvidoria do SUS/Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína-TO

impactos resultantes dos deferimentos, sendo algumas delas proferidas em desacordo com as pactuações e normas 
vigentes na organização das políticas de saúde, comprometendo assim o orçamento para o financiamento das 
ações de saúde local.

Importante salientar que principalmente para os pequenos Municípios as decisões judiciais podem ser arrasadoras. 
É o caso de Buritama, uma cidade de 15 mil habitantes no interior de São Paulo. O orçamento do município para 
fornecimento de remédios era, em 2012, de R$ 650 mil por ano. Em 2011, mais da metade foi destinada apenas ao 
cumprimento de demandas judiciais. Um único paciente pediu na Justiça – e ganhou – uma cirurgia de implante 
de eletrodos para amenizar o mal de Parkinson. Preço: R$ 108 mil. “Todos os pacientes que entraram na Justiça 
ganharam a causa. E o Judiciário nem mandou o Estado compartilhar os gastos conosco”, afirmou Nancy Ferreira 
da Silva Cunha, Secretária de Saúde de Buritama na época. “Essas ações estão acabando com os pequenos 
municípios.”3

Não há como desconsiderar, portanto, o enorme potencial das Ouvidorias do SUS enquanto importantes meios 
de solução administrativa de demandas e ferramenta de gestão, democratizando informações em saúde, mediando 
conflitos, qualificando a gestão e prevenindo a judicialização, respeitados os seus limites de atuação e em atuação 
articulada junto às Assessorias Jurídicas existentes e Procuradorias locais, de modo a subsidiar os gestores com 
informações necessárias e propor medidas que possam contribuir com a otimização do atendimento prestado aos 
usuários do SUS.
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ENCAMINHAMENTOS / PERSPECTIVAS DELINEADAS

São exemplos de encaminhamentos e resultados alcançados a partir da atuação da Ouvidoria do SUS/Núcleo 
de Apoio Técnico de Araguaína-TO:

- Formalização da Portaria nº 66/2011 do Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Araguaína, de 18 de 
maio de 2011, que institui o Núcleo de Apoio Técnico para atuação conjunta com a Ouvidoria do SUS Municipal;

- Assinatura de Termo de Cooperação Técnica com o TJTO, com elaboração concluída e assinaturas conjuntas 
agendadas para o mês de Julho/2013 da Desembargadora Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins, do 
Prefeito Municipal de Araguaína e do Secretário Municipal de Saúde;

- Participação efetiva na execução do projeto intitulado “Eficiência na Solução das Demandas de Judicialização 
da Saúde na Comarca de Araguaina-TO”, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça em questão, a partir da experiência 
em curso no Município e das atividades desenvolvidas pela Ouvidoria do SUS/Núcleo de Apoio Técnico;

- Diminuição das ações judiciais que têm como requerido o Município de Araguaína;

- Maior agilidade na solução administrativa de conflitos e fortalecimento da atuação da Ouvidoria do SUS 
Municipal;

- Redução de custos para o Município com cumprimentos de decisões judiciais;

- Menor quantidade de ações judiciais submetidas ao Poder Judiciário;

- Fortalecimento das articulações intra e intersetoriais;

- Maior agilidade e qualidade no atendimento aos usuários do SUS;

- Qualificação da gestão;

- Fortalecimento da democracia participativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que este trabalho possa fomentar a possível articulação das Ouvidorias do SUS com o Poder Judiciário 
e o Ministério Público no seu âmbito de atuação e estimular a análise crítica sobre as causas mais recorrentes de 
processos judiciais que envolvem a assistência à saúde e ajuizados naquela localidade, na busca por soluções 
administrativas de conflitos e aparato técnico aos operadores do Direito a partir da criação de Núcleos de Apoios 
Técnicos em parceria estratégica com as Ouvidorias do SUS, a exemplo do caso concreto em curso no Município de 
Araguaína-TO.
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INTRODUÇÃO 

A partir da análise dos atendimentos registrados na Ouvidoria da Secretaria Municipal de Saúde de Americana 
(SP) e das demandas reincidentes no período de janeiro a dezembro/2012, constatou-se, por meio dos levantamentos 
estatísticos dos registros da Ouvidoria, que as reclamações apontam para a falta de qualidade do atendimento 
prestado pelos funcionários. Com o intuito de expandir suas ações, a Ouvidoria iniciou a realização de atendimento 
presencial nas unidades, por meio da Ouvidoria Itinerante, a fim de conhecer as dificuldades existentes, verificando 
o cumprimento dos direitos e deveres do cidadão.

Percebemos que as insatisfações dos usuários normalmente são rotuladas de “reclamações”, mas na verdade 
englobam pedidos de esclarecimentos, sugestões para corrigir aspectos que não foram considerados no 
desenvolvimento do processo de atenção à saúde e feedback dos atendimentos realizados. O que significa dizer 
que devem ser consideradas essas reclamações como valiosas colaborações dos usuários para os responsáveis das 
unidades.

A Ouvidoria tem interesse na superação de problemas e busca a melhoria na prestação dos serviços de saúde 
pública. Através da implantação da Ouvidoria Itinerante, pretendemos ampliar ainda mais as formas de contato da 
Ouvidoria do SUS com a população, implementando novas metodologias nos atendimentos aos usuários.

O papel relevante da Ouvidoria na identificação das demandas sociais, na dimensão coletiva e individual, a 
torna um suporte estratégico para o gestor no sentido de aferir como a população avalia o serviço que vem sendo 
prestado pelo município.

METODOLOGIA

Inicialmente promovemos uma reunião com os coordenadores das Unidades para apresentar os dados registrados 
pela Ouvidoria, com estatísticas gerais dos atendimentos, destacando as demandas com reincidências e seus 
respectivos motivos. O objetivo era possibilitar a realização de trabalho presencial nessas Unidades, considerando 
as solicitações que tiveram maior frequência. 

Em seguida, a Ouvidoria SUS Itinerante iniciou os atendimentos. O trabalho terá continuidade com visitas às 
Unidades que não apresentam nenhuma reclamação para verificar porque não há a participação dos usuários. 

A Ouvidoria Itinerante seguirá uma programação passando por todas as Unidades de saúde, inclusive no Pronto 
Socorro HM, em horários de aglomeração. Serão dadas orientações sobre o papel e atribuição da Ouvidoria SUS, 
bem como o funcionamento do processo de trabalho das demandas, com apoio de materiais de divulgação do 
serviço.

A fim de controle adequado do serviço, a Ouvidoria pretende também avaliar a procedência das sugestões, 
reclamações e denúncias, assegurando o direito do cidadão no acesso à saúde e promovendo a prestação de 
serviço de qualidade com o intuito de auxiliar na melhoria da saúde pública.

126

Miolo - Prêmio Cecília Donnangelo.indd   126 28/01/14   11:52



RESULTADOS

Observou-se maior conhecimento e participação dos usuários do SUS nos serviços da Ouvidoria após divulgação 
do cronograma da Ouvidoria Itinerante no site da Prefeitura, redes sociais, jornal da cidade e nas Unidades. Um dos 
grandes avanços foi possibilitar maior acesso dos usuários à Ouvidoria por meio do serviço itinerante nos bairros, 
todas as terças e quintas. 

Os gestores das Unidades visitadas demonstraram interesse em saber como foram os atendimentos e o que os 
usuários informaram, assim como os técnicos das Unidades da Secretaria de Saúde que trabalham com educação 
permanente também se mobilizaram para conhecer os problemas levantados, com interesse na capacitação dos 
funcionários. 

Acreditamos que as informações originadas na Ouvidoria, de grande credibilidade, são relevantes e de interesse 
dos gestores do nosso município. Dessa forma, o trabalho da Ouvidoria qualifica os atendimentos na perspectiva 
da atenção e da humanização e, consequentemente, poderá favorecer maior satisfação dos usuários. A Ouvidoria 
Itinerante gera nos usuários uma nova expectativa de melhoria dos serviços de saúde e de observância ao que foi 
sugerido por quem utiliza o serviço.

CONCLUSÃO

A Ouvidoria do SUS de Americana-SP, através da Ouvidoria Itinerante, vem promovendo mais um canal de acesso 
aos usuários do SUS como forma de incentivar maior participação da população e coletar dados relevantes para 
conhecimento do gestor, identificando as necessidades que possam ser supridas nesta área. 

Com esta nova experiência, percebemos através dos atendimentos já realizados que os usuários, mesmo em 
sua área de abrangência, utilizam o espaço para sanar suas dúvidas em relação aos seus direitos e também para 
manifestar as dificuldades encontradas em outras Unidades de saúde e ou em relação a algum tipo de atendimento 
recebido.

Verificamos a importância da continuidade nesse trabalho, considerando que é um instrumento de gestão 
participativa e de controle social que responde à necessidade da região/município de melhorar a atenção à saúde. 
Através dos dados da Ouvidoria central e das itinerantes, o gestor poderá analisar e medir a qualidade dos serviços 
de saúde em determinada localidade, assim como utilizar essas informações na formulação de políticas públicas de 
saúde e também possíveis mudanças imediatas.
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CONTEXTUALIZAÇÃO

No Estado de Pernambuco, a Ouvidoria Central de Saúde foi criada através do Decreto de N0 26.638/05 do 
Governo do Estado de Pernambuco, ligada à Secretaria Estadual de Saúde como Superintendência de Ouvidoria 
de Saúde. Implantada em 11 de janeiro de 2006, tem como finalidade servir de mediadora entre o cidadão, 
trabalhadores e a gestão pública, buscando a excelência na comunicação e nos serviços prestados na área de 
saúde.

Dois anos após sua inauguração, a Ouvidoria estava instalada no prédio anexo à Secretaria de Saúde, o que 
dificultava a interlocução com outros setores na SES e o fluxo de informações entre os setores.

Não havia a rede de Ouvidoria de Saúde, apenas a Ouvidoria da Secretaria, do Hospital Agamenon Magalhães 
e do Otávio de Freitas. Cada Ouvidoria trabalhava à sua maneira, sem funcionar como uma rede, impossibilitando 
a padronização dos serviços de saúde.

O sistema utilizado não atendia as peculiaridades da saúde porque a comunicação entre as Ouvidorias era 
restrita. O fato de não existir essa interligação com a Ouvidoria Central acarretava o desconhecimento dos problemas 
da saúde do Estado de Pernambuco. Não havia relatório gerencial para aferir a qualidade dos serviços de saúde 
no Estado e nortear as tomadas de decisão dos gestores de saúde.

O quantitativo de demandas, 520 por mês, era pouco significativo em relação à dimensão do número de 
usuários do SUS em nosso Estado. Concluímos, portanto, que a população usufrui pouco dessa ferramenta por não 
ter o conhecimento necessário de sua existência e de como utilizar seus serviços.

APRESENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

Após realização de um diagnóstico, a Ouvidoria iniciou sua atuação contínua, articulada, interligada e solidária, 
ao construir um planejamento estratégico para quatro anos que envolvia ações de descentralização, adequação 
e comunicação, com o intuito de provocar mudanças na estrutura da Ouvidoria. Os objetivos, em última instância, 
foram consolidar a imagem da ouvidoria perante os usuários e aumentar a participação popular.

Nessa avaliação, detectou-se a necessidade de centralizar os serviços de informação da Secretaria em um único 
número de telefone, facilitando a vida do usuário e baixando os custos do sistema. Para tal, foram incorporados à 
Ouvidoria os serviços do ligue-saúde (Sistema de Informações Gerais do Sistema de Saúde Pública Estadual) e os 
serviços de 0800 da Farmácia do Estado (informação sobre disponibilidade de medicamentos). Assim sendo, houve 
um aumento na qualidade e quantidade de informações prestadas pela Ouvidoria.

Esse diagnóstico envolveu também uma pesquisa com os funcionários da Secretaria Estadual de Saúde com a 
finalidade de perceber como a Ouvidoria é vista pelo usuário/funcionário. Os dados foram coletados através de 
perguntas abertas e fechadas, com amostra quantitativa de 10% do total de 1500 funcionários que trabalham no 
nível administrativo da Secretaria Estadual de Saúde.

 Diante dos dados coletados, contatou-se que 72% dos funcionários entrevistados têm conhecimento a respeito do 
papel da Ouvidoria, porém, apesar da resposta positiva, verificou-se diante das respostas abertas o desconhecimento 
das definições e atribuições da mesma. O restante (28%) não sabia nada sobre esse assunto.

Baseado no planejamento estratégico, a Ouvidoria criou o projeto de comunicação “Consolidando a Ouvidoria 
da Saúde”, com a finalidade de criar métodos sistematizados de comunicação para construir uma imagem sólida 
e positiva na mente do público da Ouvidoria, sistematizar serviços e criar uma Rede de Ouvidoria de Saúde em 
Pernambuco. 

Esse projeto é composto de um objetivo geral e dois específicos, cada um com um programa vinculado. A primeira 
parte trabalha a estruturação da rede de ouvidoria, enquanto a segunda foca a comunicação das ouvidorias.
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CONSOLIDANDO A OUVIDORIA DA SAÚDE

1 Objetivo Geral

Consolidar a imagem da Ouvidoria perante os usuários do SUS, os gestores e funcionários da saúde.

2 Objetivo Específico

2.1 Integrar a equipe da Ouvidoria, qualificando suas atuações

2.2 Divulgar serviços da Ouvidoria, adotando métodos de comunicação inovadores

3. Programas

3.1 Programa I - Otimizando a Comunicação e os serviços

As ações criadas e executadas para atender o primeiro objetivo específico foram:

3.1.1 Estruturar a Rede de Ouvidoria de Saúde

3.1.2 Descentralizar os serviços de Ouvidoria

3.1.3 Realizar treinamentos para os profissionais da Ouvidoria

3.1.4 Promover reuniões dentro da Ouvidoria Central com a equipe de teleatendimento, técnicos e  
 demais funcionários, visando a troca de opiniões a respeito das necessidades, dúvidas e sugestões

3.1.5 Realizar Seminários com o ouvidor da SES, ouvidores das Gerências Regionais de Saúde (GERES)  
 e dos Hospitais da Região Metropolitana

3.1.6 Congregar as atividades do Ligue-Saúde às atividades da Ouvidoria

No que se refere à estruturação da Rede, com o intuito de atender da melhor forma possível a população 
pernambucana, a Ouvidoria Central da Saúde descentralizou suas ações. A primeira estratégia foi estruturar a rede 
de saúde. A Superintendência de Ouvidoria implantou e implementou ouvidorias em 8 grandes Hospitais: Hospital 
Agamenon Magalhães, Hospital da Restauração, Hospital Getúlio Vargas, Hospital Correia Picanço, Hospital Otávio 
de Freitas, Hospital Barão de Lucena, Hospital e Policlínica Jaboatão Prazeres e Hospital Regional do Agreste, e 
nas 12 GERES. Em 2012, ampliou ainda mais a rede com a implantação de núcleos de ouvidorias nas 14 UPAS e 
nos 3 novos hospitais. 

Após reuniões com os diretores e corpo técnico, a implantação de Núcleos de Ouvidorias nas GERES foi finalizada 
com a realização da entrega de equipamentos (computadores, impressoras e softwares). Foram mantidas reuniões 
periódicas com as GERES e os hospitais que estão com ouvidorias implantadas, com a finalidade de monitoramento 
da implantação e explanação sobre a importância do cumprimento do papel de cada um para o bom funcionamento 
da Ouvidoria como ferramenta de gestão.

Foi implantado o Sistema OuvidorSUS com o intuito de interligar as ouvidorias de Saúde, gerando conhecimento 
e informação sobre todo o Estado. A Ouvidoria publica, trimestralmente, relatórios gerenciais destinados aos 
secretários executivos de saúde, diretores de hospitais, superintendentes e gestores das GERES. Esses relatórios 
buscam traduzir a realidade do SUS no que tange à qualidade dos serviços prestados nas unidades de saúde, com 
o objetivo de colaborar para o aperfeiçoamento dos serviços de responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde, 
ao mesmo tempo em que oferece à população uma importante ferramenta de controle e participação social como 
preconiza o SUS.

Destinados aos funcionários da Ouvidoria Central e à rede de ouvidorias de saúde, foram realizadas pela 
Superintendência capacitações em diversos segmentos (Sistema informatizado OuvidorSUS, relatório gerencial, 
Windows, português voltado para as demandas e Excel), com o apoio do Departamento de Ouvidoria Geral do 
SUS (DOGES). 

Também foram realizados dois seminários, em parceria com o DOGES, com o objetivo de trocar informações 
visando melhorar e padronizar o serviço, bem como sensibilizar os gestores para contribuir com os processos de 
trabalho da Ouvidoria e a implantação das ouvidorias municipais. Estiveram presentes a equipe da Ouvidoria da 

131

Miolo - Prêmio Cecília Donnangelo.indd   131 28/01/14   11:52



SES, secretários executivos da SES, e ouvidores e gestores dos cinco grandes hospitais da Região Metropolitana do 
Recife, do Hospital Regional do Agreste, Correia Picanço e Hospital e Policlínica Jaboatão Prazeres, além das 11 
Gerências Regionais de Saúde.

No período de um ano, a equipe de telemarketing, os técnicos e os demais funcionários se reuniram mensalmente 
para trocar experiências positivas e negativas, promovendo a equidade de informações de modo a elevar o nível 
de qualidade dos serviços. 

3.2 Programa II - Popularizando Serviços e Atuações

3.2.1 Cartazes institucionais

3.2.2 Cartilhas explicativas (Direitos e Deveres do usuário do SUS; Ouvidoria da Secretaria Estadual  
 de Saúde; e Como obter Medicamentos do Componente Especializado na Farmácia do Estado  
 de Pernambuco)

3.2.3 Panfletos explicativos

3.2.4 Envio de release a jornais

3.2.5 Produção de Spot para rádios 

3.2.6 Publicação de banners na internet

3.2.7 Desenvolvimento de artes para outdoor e outbus

3.2.8 Contratação de mídia humana (pessoas para distribuir material em pontos estratégicos)

3.2.9 Exposição de Ouvidoria

3.2.10 Divulgação em diversos meios de comunicação

3.2.11 Revista da Rede de Ouvidoria de Saúde do Estado de Pernambuco

Todas as peças publicitárias foram confeccionadas com a foto de uma teleatendente da Ouvidoria, para valorizar 
o quadro de funcionários e criar uma cara própria desse serviço. O texto foi escrito com uma linguagem de fácil 
entendimento. Os cartazes foram afixados no prédio da Ouvidoria da SES, nas 11 GERES, nos hospitais regionais de 
Recife, em paradas de ônibus, dentro dos ônibus e na estação de metrô. As cartilhas são distribuídas constantemente 
em toda Rede de Saúde do Estado de Pernambuco, além de todos os eventos promovidos pelos setores da SES. A 
ouvidoria também investiu na mídia radiofônica, com a produção de spots de rádio que são veiculados em estações 
de rádio que atingem melhor o público pretendido. 

A Ouvidoria fez uma parceria com vários setores da SES, na qual ficou estabelecido como regra o 0800 da 
Ouvidoria como veículo de informações à população sobre endemias pontuais como a Dengue e Gripe A (H1N1) e 
outras campanhas de saúde (leptospirose, tuberculose, hanseníase, etc). Esta divulgação é realizada tanto através 
de jornais, por meio da assessoria de imprensa, peças publicitárias como cartazes, folders e web site da Secretaria 
Estadual de Saúde, além de meios alternativos como as parcerias com a companhia de distribuição de água 
(Compesa), que estampou o número da ouvidoria nas contas mensais de água e a companhia telefônica Claro, que 
enviou para o celular de 1 milhão de usuários mensagem de texto com informações sobre Dengue e gripe A (H1N1).

Foi lançada também no final de 2012 uma revista, cujo foco foi apresentar a trajetória das ouvidorias, mostrando 
aos leitores seus os principais avanços, as dificuldades, assim como gráficos que retratam as demandas dos 
usuários.
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Fonte: Ouvidoria da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco

FIGURA 1 - Peças publicitárias

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Ouvidoria é, sem dúvida, uma excelente ferramenta à disposição do Sistema Único de Saúde. Porém, nos dois 
primeiros anos, não vinha atingindo o alcance devido, havendo assim a necessidade de ampliar sua rede, os canais 
de comunicação e consolidar os já existentes.

Assim sendo, a Ouvidoria idealizou o planejamento estratégico, colocando em prática suas ações e obtendo 
um grande avanço em todos os sentidos. No primeiro momento concentrou-se em organizar uma rede, padronizar 
serviços e integrar as equipes; já na segunda etapa a prioridade foi divulgar a Ouvidoria, sua finalidade e seus 
serviços.

A padronização dos serviços veio também com a implantação do sistema OuvidorSUS e a inserção da Ouvidoria 
na Rede de Ouvidorias do SUS. Houve um ganho na qualidade do atendimento e no trabalho em rede.

Por meio desse sistema, a Ouvidoria se tornou a principal ferramenta de disseminação de informações em 
saúde aos cidadãos, sendo peça-chave em campanhas educativas da Secretaria Estadual de Saúde, ao repassar 
informações diretamente aos cidadãos.

Atuamos de maneira ativa na efetivação das nossas atribuições, diagnosticando os motivos do baixo número de 
participação do usuário e redimensionando nossas ações no sentido de estimular a participação do cidadão. Um 
dos resultados obtidos foi o aumento de 50 % nas demandas registradas e protocoladas no sistema OuvidorSUS. 
Além do aumento das manifestações, passamos a disseminar informações em saúde peculiares ao Estado, cujo 
registro chegou a 97.000 até o final de 2012.
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A PARCERIA ENTRE A 
OUVIDORIA DA SAÚDE E 
O SAÚDE PARTICIPATIVA 

CONTRIBUI PARA A GESTÃO 
DE QUALIDADE DO SUS

Autor: Tiago Noel Ribeiro 

Coautores: Carmen Lúcia Pádua Piccirillo
Doulglas Brandalise
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CONTEXTUALIZAÇÃO

Guarulhos é um dos 39 municípios da Grande São Paulo. Faz parte da região economicamente mais importante 
do Brasil. É a segunda cidade com maior população do Estado de São Paulo e a 12ª mais populosa do 
Brasil. Graças a fatores como forma de ocupação, políticas públicas e localização, Guarulhos se tornou um centro 
estratégico de distribuição e logística. Localizado na confluência de estradas que ligam São Paulo ao Rio de Janeiro 
e Minas Gerais, abriga também o maior aeroporto da América Latina, no qual está o terminal de cargas com grande 
capacidade operacional do país.

Hoje, Guarulhos é a 8ª cidade em arrecadação do Brasil, com uma produção que representa mais de 1% do 
Produto Interno Bruto (PIB). A cidade recebeu, nas últimas décadas, diversos grupos populacionais que chegaram em 
busca de oportunidades de emprego e moradia, trazendo como conseqüência a necessidade de acompanhamento 
do serviço público nas áreas da saúde, educação e outras. A ocupação errática levou à construção de um ambiente 
marcado por fortes demandas. Resolver as questões sociais exige vontade política, instrumentos democráticos e 
participação popular.

Neste contexto está inserido o SUS em Guarulhos, numa rede formada por 126 equipamentos de assistência e 
gestão de saúde, que divide-se em quatro regiões intramunicipais e 18 distritos sanitários. Manter uma rede deste 
porte funcionando plenamente é uma tarefa para mais de 7.000 funcionários públicos, que quando somados aos 
servidores dos serviços conveniados, sobe para 10.000 funcionários. 

Fazer gestão de uma rede ampla que atende a maior parte da população da cidade é um trabalho incessante 
e necessita de tecnologia e instrumentos de gestão eficientes e democráticos. Deste modo, surge a necessidade de 
juntar dois instrumentos de gestão que têm como foco o controle do serviço de saúde por quem usa os serviços: a 
Ouvidoria da Saúde e o Núcleo Participativo.

APRESENTAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A Ouvidoria da Saúde é um instrumento democrático que utiliza o Sistema OuvidorSUS do Ministério da Saúde 
e atende a manifestação espontânea da população acerca dos serviços de saúde, por meio de carta, telefone, 
internet, pessoalmente, pela ouvidoria itinerante ou por demandas das Plenárias de Saúde Participativa, reunindo 
e sistematizando o encaminhamento das demandas da população e respondendo ao cidadão sobre o destino que 
foi dado à sua solicitação. A cada dois anos, a Secretaria de Saúde promove as Plenárias de Saúde Participativa, 
que são reuniões realizadas em cada um dos 18 distritos com a população usuária dos serviços de saúde, 
funcionários da saúde e conselheiros gestores das unidades. É coordenada pelo prefeito do Município e secretário 
da Saúde, com a presença dos demais secretários municipais, diretores das Regiões e gerentes dos serviços, onde 
os participantes têm direito de fazer sua solicitação, reclamação, sugestão ou denúncia a respeito dos assuntos de 
saúde diretamente aos tomadores de decisão. Hoje, na sua 6ª edição, este trabalho vem se consolidando como 
um potente canal de manifestação do cidadão, possibilitando o democrático fortalecimento do controle social e 
colaborando com a construção das políticas públicas de saúde.

Em 2009, iniciou-se um trabalho conjunto com a Ouvidoria da Saúde. Todas as manifestações que ocorreram 
nas plenárias, 450 demandas no total, foram inseridas no Sistema OuvidorSUS. Foi possível reconhecer e avaliar 
o desdobramento das manifestações recebidas: cada região de Saúde realizou um estudo sobre as solicitações 
realizadas naquele momento pelo usuário ou funcionário e quais os encaminhamentos dados a cada situação. Os 
dados obtidos estavam em sua grande maioria ligadas à assistência, ao atendimento imediato de necessidades.

As Plenárias de Saúde Participativa de 2011 tiveram o formato de conferências distritais de saúde, funcionando 
como etapa distrital da “5ª Conferencia Municipal de Saúde”. Esta mudança possibilitou a mobilização da população 
e a organização das propostas de maneira que nenhuma manifestação do cidadão ficasse sem resposta, mesmo 
que esta não se enquadrasse no contexto dos eixos temáticos da conferência. Foram inseridas 1.151 demandas, cujos 
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dados revelaram maior preocupação com a possibilidade de ampliação de serviços ligados a práticas de cuidados 
através de atividades físicas e integrativas.

Aprendizagens acumuladas; Críticas empreendidas; Obstáculos encontrados; Potencialidades descobertas e 
Encaminhamentos/perspectivas delineadas.

O material obtido nas Plenárias mostrou a visão e a interpretação dos serviços de saúde por quem os usa. Até 
2009, as manifestações dos cidadãos não eram respondidas. Juntar esses dois serviços municipais possibilitou que 
tais dados funcionassem como uma ferramenta para os gestores observarem, avaliarem e reverem as práticas e 
políticas, fazendo os ajustes necessários para melhorar o atendimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entendemos que este trabalho, juntando dois serviços que visam facilitar a participação popular, pode contribuir 
para o exercício da cidadania e a conseqüente formulação de políticas que estejam mais próximas das aspirações 
e necessidades da população.

Nesta última edição percebemos que a visão de saúde da população ficou mais ampla e amadurecida. As 
solicitações mais frequentes estão relacionadas às ações de prevenção da saúde; ao reconhecimento e solicitação 
de outros profissionais, que não somente os médicos; a ampliação das atividades intersetoriais; e a readequação 
dos equipamentos de saúde.

A transparência no relacionamento com o cidadão e a demonstração das necessidades existentes permite 
selecionar o que deve ser priorizado e desta relação estabelecer co-responsabilidade nas decisões a serem adotadas. 
Isto possibilita aos serviços construir credibilidade junto aos seus usuários, na medida em que há o retorno das 
manifestações destes.

Por fim, este material é fonte de informações sobre o momento histórico-político e as possíveis transformações no 
pensar e agir dos cidadãos e movimentos sociais do município.
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TABELA 1 - Breve demonstrativo do fechamento de demandas da saúde participativa de 2011 

Fonte: Sistematização feita pela equipe de ouvidoria de Guarulhos-SP

ANEXO
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OUVIDORIA SUS ITIRUÇU
“A VEZ DO POVO”

Autor: Erasmo Silva de Amorim

139

Miolo - Prêmio Cecília Donnangelo.indd   139 28/01/14   11:52



APRESENTAÇÃO

O município de Itiruçu, localizado no Estado da Bahia, desenvolveu uma iniciativa inovadora na maioria dos 
municípios de pequeno porte com o objetivo de possibilitar maior acesso dos cidadãos aos mecanismos de escuta 
ativa do Sistema Único de Saúde (SUS), incentivando dessa forma a ampliação do controle social. Partindo da 
constatação de que grande parte dos moradores carentes do município tem acesso limitado às tecnologias da 
comunicação, como internet e telefone, tornou-se evidente a necessidade de criar um canal de comunicação presencial, 
em que os usuários do SUS pudessem manifestar suas dúvidas, insatisfações e agradecimentos diretamente aos 
profissionais da área da saúde envolvidos com a gestão. 

Diante desse contexto, foi criada a Ouvidoria Municipal de Saúde, um importante canal de interlocução entre a 
gestão municipal e os cidadãos. Embora a população tivesse outros canais à disposição para se manifestar, por 
meio da ouvidoria estadual e ouvidoria geral do SUS, estes não vinham demonstrando eficiência, justamente devido 
ao distanciamento do usuário e da necessidade de acesso à tecnologia.

Esta iniciativa visa ajustar o brilhante serviço das ouvidorias à realidade local. Ela vem, portanto, facilitar o acesso 
ao serviço de ouvidoria, fortalecendo a interação entre usuários e profissionais de saúde.

Canais de comunicação eletrônico, telefônico e correspondência são eficazes, mas o contato pessoal, além de 
mais contundente, é rápido e aberto. Permite ao cidadão a oportunidade de falar das suas queixas com amplitude 
e confiança, porque o direito à saúde é dever do Estado, mas a garantia à saúde depende das nossas atitudes.

INTRODUÇÃO

As Ouvidorias foram criadas com a intenção de trazer ao cidadão melhor qualidade nos serviços prestados pelo 
SUS. Serviços estes que não se resumem ao atendimento em hospitais e postos de saúde públicos, mas também 
em clínicas particulares conveniadas e entidades filantrópicas com parceria SUS. Além da assistência ambulatorial 
e hospitalar, o SUS também assegura a todos os cidadãos brasileiros, inclusive aqueles que dispõem de planos 
privados de saúde, ações de vigilância sanitária e epidemiológica, de imunização e quaisquer outros serviços que 
estejam nas áreas de abrangência do SUS e que promovam o “bem estar físico, mental e social”. 

Muitos não sabem, mas o SUS é referência na área de imunização e de controle da Aids e tem um dos programas 
de transplantes mais avançados do mundo. O controle da higiene de estabelecimentos que comercializam alimentos 
passa pela Vigilância Sanitária. As ações de controle da dengue ou de outras doenças transmissíveis como a 
Influenza passam pela Vigilância Epidemiológica. O controle das fronteiras para evitar a proliferação de doenças 
advindas de outros países também requer ações de vigilância promovidas pelo Sistema Único de Saúde. Nesse 
sentido, o SUS é considerado um dos sistemas mais inclusivos do mundo, porque é universal, suas ações beneficiam 
pobres, ricos, aqueles que têm acesso aos serviços privados e os que carecem até de ações básicas de saneamento.

Apesar da sua magnitude, o Sistema tem várias limitações, que se evidenciam com mais dramaticidade nas ações 
de atenção básica e de assistência hospitalar. É na porta da unidade de saúde e na emergência dos hospitais que 
os cidadãos sentem as fragilidades do sistema, quando vêm negado o direito à assistência básica, ao diagnóstico 
preciso, ao tratamento correto e eficaz, ao medicamento. Para manifestar suas necessidades, os cidadãos precisam 
ter ao seu alcance mecanismos que possibilitem expressar suas insatisfações. E não somente, é preciso que a voz 
do cidadão reverbere nas instâncias de gestão e que as reivindicações, muitas vezes possíveis de serem atendidas, 
sejam valorizadas.

Diante disso, o responsável pela ouvidoria no município tomou a iniciativa, com a aprovação da Secretaria 
Municipal de Saúde, de criar a ouvidoria municipal, no intuito de fazer valer o direito das pessoas aos serviços de 
saúde, estreitando ainda mais a relação gestão/usuário.
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A VEZ DO POVO

Partindo do pressuposto de que saúde não é apenas ausência de doença, mas “bem estar físico, mental e 
social”, e de que “Saúde é direito de todos e dever do Estado”, conforme estabelecido na Constituição Federal, 
constata-se também o direito de os cidadãos cobrarem esse cumprimento. Mesmo diante das estratégias criadas 
pelo governo para facilitar o acesso e promover a qualidade no serviço, ainda é grande o índice de insatisfação 
da população. Acredita-se que esta insatisfação esteja relacionada sobretudo à grande demanda por serviços de 
saúde. Preocupado em possibilitar maior interação com os usuários, o Ministério da Saúde coloca à disposição da 
população canais de comunicação, onde as pessoas podem manifestar suas insatisfações e até mesmo elogiar por 
meio da internet, telefone ou carta.

É comum ouvir nas ruas, em diálogos informais, discussões acerca de reclamações dos serviços públicos, 
especialmente de saúde. Pessoas que sabem de seus direitos, falam de situações que passaram, mas não sabem 
onde reclamar. Em virtude disto, o ouvidor do município levantou o seguinte questionamento: o governo cria 
mecanismos, faz propaganda e as pessoas não se atentam. Por isso continuam distante dos serviços. É notável para 
o ouvidor a discrepância neste sentido, uma vez que é perceptível a existência de insatisfação, mas a demanda de 
manifestação nas ouvidorias é mínima. Preocupado com esse problema, como servidor público na saúde há mais 
de 12 anos e também na função de responsável pela ouvidoria SUS no município, ele resolveu, com o apoio da 
Secretaria Municipal de Saúde, criar a Ouvidoria Municipal como mais um meio de trazer as pessoas até a ouvidoria 
para expressar seus anseios.

Com mais esse canal de comunicação, um canal municipal, os usuários dos serviços de saúde poderão expressar 
suas opiniões diretamente no município, por e-mail, telefone e, o mais importante, pessoalmente. Tudo isso com 
os mesmos métodos e objetivos das Ouvidorias Geral e Estadual. Com isso, aumentou o número de demanda e 
nenhum caso até o momento ficou sem resolução. As manifestações são registradas, encaminhadas aos responsáveis 
e posteriormente o reclamante recebe em sua casa uma carta resposta. Depois de concluídos, os processos são 
arquivados para fins de burocracias posteriores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a criação da ouvidoria municipal, a participação dos moradores de Itiruçu usuários do SUS aumentou 
significativamente. As pessoas têm se mostrado presentes na ouvidoria. Esta participação se intensifica em virtude 
da dificuldade de utilização da internet para registrar suas reclamações, pois a maioria da população é humilde e 
não tem acesso à rede.

A escassez de orelhões públicos é outro obstáculo e os que existem geralmente apresentam defeito devido ao 
vandalismo ou falta de manutenção. Por isso, observa-se um baixo número de reclamações nas ouvidorias Geral e 
Estadual. O canal de ouvidoria municipal trouxe facilidade de acesso e resolução com mais rapidez.

APÊNDICE

- Panfleto de divulgação:

Divulga os contatos em locais como: postos de saúde, hospital e em locais públicos.
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AUTORA: LIA TRINDADE BORGES/BELEM-PA
CONTATO: lia.borges@sespa.pa.gov.br

OUVIDORIA ITINERANTE E PLANO MUNICIPAL DA SAÚDE 
AUTOR: MÁRCIO POSSEBON/NOVO HAMBURGO-RS
CONTATO: marciopossebon@hotmail.com

A EXPERIÊNCIA INOVADORA DE IMPLANTAÇÃO DA OUVIDORIA DO SUS E NÚCLEO DE APOIO TÉCNICO EM ARAGUAÍNA-
TO 
AUTORA: MUSA DENAISE DE SOUSA MORAIS DE MELO/ARAGUAINA-TO 
CONTATO: musadenaise@yahoo.com

OUVIDORIA ITINERANTE E PARTICIPATIVA
AUTORA: ELIANE DONIZETE PIOVEZAN BRUNO/AMERICANA- SP
CONTATO: elianepiovezan@hotmail.com

CONSOLIDAÇÃO DA OUVIDORIA DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE DE PERNAMBUCO 
AUTOR: JADIAEL ALEXANDRE DE SOUZA/RECIFE-PE 
CONTATO: jadiael@hotmail.com

A PARCERIA ENTRE A OUVIDORIA DA SAÚDE E O SAÚDE PARTICIPATIVA CONTRIBUINDO PARA GESTÃO DE QUALIDADE
AUTOR: TIAGO NOEL RIBEIRO/GUARULHOS- SP 
CONTATO: tiagopsi@yahoo.com.br

OUVIDORIA SUS ITIRUÇU A VEZ DO POVO
AUTOR: ERASMO SILVA DE AMORIM/ITIRUCU-BA 
CONTATO: erasmosaudeitirucu@hotmail.com

EQUIPE TÉCNICA
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CATEGORIA PESQUISAS E SISTEMATIZAÇÕES
OUVIDORIA E URNAS DE SUGESTÃO: EXPERIÊNCIA DE APROXIMAÇÃO COM USUÁRIOS PARA A MELHORIA DA GESTÃO 
DO SUS EM MARACANAÚ/CE.
AUTORA: EDNA MARIA MARTINIANO/MARACANAU-CE 
CONTATO: ednamartiniano@bol.com.br

O PAPEL DA OUVIDORIA DO SUS
AUTORA: CELURDES ALVES CARVALHO/SALVADOR-BA 
CONTATO: celurdescarvalho@hotmail.com

OUVIDORIA DO SUS COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E DE GESTÃO PÚBLICA DE SAÚDE/MT.
AUTORA: LEILA CORREIA DE MELO/CUIABA-MT 
CONTATO: lc.melo@hotmail.com

A OUVIDORIA ITINERANTE COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO 
AUTORA: KARLA SIMONE DE ANDRADE ALVES/CARUAR-PE
CONTATO: karlasimonealves@hotmail.com

OS DESAFIOS DE ORGANIZAR A REDE DE OUVIDORIA EM LARGA ESCALA: UM RELATO SOBRE A EXPERIÊNCIA DA 
OUVIDORIA DE SAÚDE NO ESTADO DE MG
AUTORA: ANA PITERMAN/ BELO HORIZONTE-MG 
CONTATO: anapiterman@gmail.com

O SUS E AS AÇÕES DE OUVIDORIA ATIVA: A EXPERIÊNCIA DE MARACANAÚ/CE 
AUTORA: NADJA NAIRA COELHO TEIXEIRA FERREIRA/MARACANAU-CE 
CONTATO: nadjapamlara@hotmail.com

O OLHAR DA OUVIDORIA ESTADUAL DO SUS NA PERCEPÇÃO DAS DIFICULDADES DOS USUÁRIOS DO SUS PARA 
AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTOS ESSENCIAIS NO ESTADO DO PARÁ 
AUTORA: ANDRÉA NUNES DA COSTA/ BELEM-PA 
CONTATO: androgna@yahoo.com.br

OUVIDORIA ITINERANTE: UM DISPOSITIVO DE CIDADANIA QUE PROMOVE A INTERSETORIALIDADE E AMPLIA O ESPAÇO 
DE ATUAÇÃO FAVORECENDO A DEMOCRATIZAÇÃO
AUTORA: VERÔNICA ALVES MARTINS/ RESENDE-RJ 
CONTATO: veronica.alves1969@gmail.com

OUVIDORIA ITINERANTE NO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ
AUTORA: ANTONIA DENIZE CARDOSO DAMASCENO/CAMETA-PA
CONTATO: adcd.denga@hotmail.com

A OUVIDORIA EM SAÚDE: AÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PARA A EFETIVAÇÃO DE UMA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
AUTORA: HELEN GARCIA MESQUITA/RIO DE JANEIRO-RJ 
CONTATO: helen.mesquita@bol.com.br
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